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Cseremisz nyelvtan. 
(Második közlemény.) 

A t ö b b i szótaíf m a g á n h a n g z ó j a . 

A többi szótagban már nem oly változatos a cseremisz 
magánhangzórendszer, mint az elsőben. Nem is igen van hosszabb 
tőszó két szótagúnál; a háromtagúakban már legtöbbnyire valami 
képző lappang. Mindössze az a (a), e és a redukált hangok 
fordulnak elő az elsőn túl levő szótagban; a többi hang csak 
újabb fejlődés eredménye. 

a (a). 

57 . Ilyen szók a következők: nyK. fía'dar EAM. 9. kP. 
fioőar GEN. 24. «tölgy» j nyK. fiastar EAM. 10. kür. fíastar 
WICHM. 226. kCar. fiasta'r PORK. 34, 47. «jávor» | nyK. nyJar. 
tsa'ma, kür. kCar. isoma' kM. t'soma', kMAz. t'soma' WICHM. 
FUF. VI. 34. kP. coma GEN. 57. «csikó» | nyK. nyJar. tsa'ra, 
kCar. ísdr, kür. t'sora', kM. t'sora', kMAz. Uora' WICHM. FUF. 
VI. 30. kP. cora SZIL. 26. «háutchen» | nyK. tsa'rya, kür. kCar. 
t'sdrya', kM. t'sárya', kMAz. t'édrya' «átható, éles (hang, szem)» 
WICHM. FUF. VI. 34. | nyK. tsaz, tsazga'ta «scharf, herb, sauer», 
kür. üsdéya', isáZyata' «heiser (von der stimme)», kMAz. t'sdzya' 
«scharf, herb, sauer (von der bodenbeschaffenheit)» WICHM. FUF. 
VI. 34. | nyK. tsaka'ta «dicht, fest, kompakt», kCar. isoka' 
«dicht», kM. tsokata' «dicht u, warm (zeug), voll, satt», kP. cok, 
coka, cokata «dick, dicht (brei, * kamm, gras)» SZIL. 24. ( nyK. 
kayga «hart, steif, dieht», kCar. kayga' «sovány» POKK. 16. j 
nyK. ku'as «zátony, sekély» EAM. 57. kür. kuas «sekély, sekély -
ség» WICHM. 220. kE. kunké «gázló, zátony» BUD. CserSz. 26. 
kP. kuas id. GEN. 32. I nyK. la'sas EAM. 67. kP. lozas GEN. 47. 
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«liszt» | nyK. na'mds «gespaltene junge báume, zaunstangen» 
BAM. 85. kE. noma'ks, loma'ks (TROJCKIJ) SZIL. 138. kP. lomas 
«pózna, sövénylécz» SZIL. 115. | nyK. ma'nár EAM. 77. kP. 
monar GEN. 32. «fenkő» | nyK. pS'é'dr EAM. 110. kP. puzar SZIL. 
187. «gyalu» | nyK. sana'fid0l EAM. 126. kCar. sona'n-pdl POEK. 
27. 33. «szivárvány*) (p?l, pd0l «felhő») | nyK. sa'p(?sar «ein ásti-
ges, langes holz an der riege» EAM. 127. kCar. sopsar PORK. 23. 
kP. sopsar SZIL. 228. «létra (ágas fából)». 

58 . Ha az első szótagban elülképzett magánhangzó van, 
akkor a nyugati nyelvjárásokban á felel meg a keleti nyelv
járások a-jának; pl. nyK. ata «atya» EAM. 8. ~ kCar. a(t'sa 
HAM. 10. kP. aca GEN. 27. id. | nyK. fid'ia «verbrámung mit 
lámmerfell» EAM. 12. ~ kP. fiája «hosszú szőr az állatbőrön, 
gubancz» GEN. 66. j nyK. nyJar. tsa\tsá, kür. tsáza', kCar. 
(sújtsa', kM. tíáza', kMAz. t'édzd' «gyermekjáték, csinos játék
szer; csinos, helyes» (vö. votj. tsáj'sá, (safsa «gyermekjáték», 
zürj. tsaféa, Uáföa id. (a babát kivéve), zürjUd. még: «csinos, 
helyes») WICHM. FUF. VI. 34. | nyK. (iára «rúd, pózna» EAM. 
12. — kür. fiára WICHM. 215. kP. fiára GEN. 69. id. | nyK. 
fiá'ras «ölyv» EAM. 12. ~ kCar. fiaras PORK. 23. 51. id. kE. 
va*raks «héja» BUD. CserSz. 78. kP. fiaras «sólyom» GEN. 5. j 
nyK. fiias «egyenes; becsületes, igazságos EAM. 14. ~ kCar. fiias 
PORK. 58. kP. fiijáé SZIL. 281. «egyenes (fa), igazságos*, kE. 
vija 'kse «őszinte, őszintségw BÜD. CserSz. 80. | nyK. idngar «rot-
hadt, redves (fa)» EAM. 29. ~ kCar. jayga'r id. PORK. 26. | nyK. 
ki'sá «nyom, barázda* EAM. 49. ~ kCar. kasa' SZIL. 78. kP. kisa-
GEN. 60. «nyom» | nyK. pd0éa's «nest, horst» EAM. 113. ~ kür. 
pSéas WICHM. 217. kCar. pdZa's PORK. 8. kP. p?zas SZIL. 169. 
«fészek» | nyK. sind£á, s}nd£d EAM. 133. nyK. synza, nyJar. 
srndzá, kür. sindzá', kCar. kM. sinóéd' WICHM. FUF. VI. 23. 
kUfa sing'g, PAAS. s-laute 34. kP. singa SZIL. 217. «szem» j nyK. 
ttnga «wespe» EAM. 147. ~ kP. tdyga «bremse» SZIL. 249. 

A hangsúly az ebben a csoportban levő szóknál a keleti 
nyelvjárásokban a szó utolsó magánhangzóján van, a nyugatiak
ban ellenben az utolsóelőttin, még akkor is, mikor ez redukált 
vocalis; de azért legtöbbször félhosszú az utolsó magánhangzó. 
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e 

a) Z á r t s z ó t a g b a n . 

59 . Mindössze néhány szó tartozik ide : nyK. (id'ryem RAM. 
17. fürjem SZIL. 288. «ruha» | nyK. ka'rem «dombos folyópart* 
EAM. 38. kUr. korem «folyó» WICHM. 219. korenwétd (loc.) WICHM. 
206. | nyK. ke'rem EAM. 45. kCar. kere'm POEK. 25. kP. kérem 
SZIL. 75. «kötél» | nyK. re%en «moos, werg; flechte» EAM. 114. ^ 
kP. reyenge SZIL. 189. kCar. reye'nfíd PORK. 24. «moos, flechte»[ 
nyK. solem EAM. 135. kP. éolem GEN. 58. «jégeső» | kUr. Uetí-
•ke'm ka'jdk, kCar. isektse' ká'jdk, kM. téetske'm ká'jjk «stieglitz» 
WICHM. FÜF. VI. 31. | kM. süzye' «szúrás, fájdalom*) WICHM. 
FÜF. VI. 33. kP. éüzye «oldalszúrás» SZIL. 239. 

e van azonkívül még az -eé lativusi ragban (a mely a kUr. 
és kCar.-ban redukált hanggal váltakozik), az 1. és 2. személyű 
birtokragban, s az 1., 2. és 3. személyű igeragban. WICHMANN-
nál e (éj van az e helyén; pl. kP. keces GEN. 58. kCar. kece's 
PORK. 1. (és: ke'cdé PORK. 21.), kUr. kecses WICHM. 237. «napra» | 
küfa lümes «névre» PAAS. KSz. II. 206. | nyK. tá'reé «fizetésre» 
EAM. 144. || kP. ftyjem «fejem» GEN. 6. | kCar. fíüde'm «vizem» 
PORK. 25. | kUr. iem «évem» WICHM. 57. | nyK. h0.mem «nevem» 
HAM. 169. || kP. fiujet «fejed» GEN. 73. | kCar. 0üde* PORK. 28. 
kUr. fiüdet «vized* WICHM. 227. | nyK. h0'met «neved» EAM. 74. J| 
nyK. ts§'mém, nyJar. tsd'mém, kUr. kCar. tíwmé'm, kM. téumé'm 
WICHM. FÜF. VI. 32. kP. cumem SZIL. 28. «rúg» [| kP. optet 
«ugatsz* GEN. 1. j kCar. mure't «énekelsz» PORK. 6. | nyK. pá'let 
«ismersz* EAM. 98. | kUr. kuféet «fogsz» WICHM. 211. || kP. fiojzeé 

•GEN. 3. kCar. fioze's PORK. 25. «leszáll* | nyK. ia'deé «kérdez* 
EAM. 169. keleé «kell» RAM. 44. | kUr. kodes «marad* WICHM. 
208. (L. még az -am végű. igék plurális 1. és 2. sz.-ét, w-es prse-
teritumát, s a desiderativust.) 

b) N y i l t s z ó t a g b a n . 

60 . kP. 9ike GEN. 39. éke GEN. 43. küfa éke PAAS. KSZ. 
II. 208. kür. éke WICHM. 210. kCar. éke PORK. 23. nyK. 9ske 
EAM. 185. éke EAM. 134. «maga» | kP. kine GEN. 42. kCar. kdúe-
PORK. 24. (acc. kdnem PORK. 39.), nyK. kdúe' EAM. 46. «kender* 
(vö. md. kanf, kan/ id. PAAS. ML. 63.) | kP. lume-koé, lumeyoz 

24* 
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SZIL. 118. nyK. ÍPmeyoé KAM. 73. «boróka» | kür. serye WICHM. 
215. kCar. serye- PORK. 26. nyK. serye EAM. 129. «fésü» j kP. 
sue flgánsejáger, mergus merganser» SZIL. 205. kE. sue «récze; 
anas» BUD. CserSz. 48. nyK. ala-soe «tauchente (?)» [vö. cser.. 
TROICKIJ ola'-soj «mergus albellus, ein tauchender wasservogel» 
PAAS. s-laute 31 ; mdM. sulgá, {sulgá, mE. sulgo, sulgá «irgend-
ein wasservogel, der gut taucht» ; zürj. sul-ísgé «eine ente» 
(WICHM.), sulka, sul-tsöé (WIED.) «schallente, glaucion clangula»; 
votj. mU «taucher»> (WICHM.) (VÖ. PAAS. s-laute 31. és NyK. 
XXXVIII. 192.)] | kP. sue SZIL. 233. kCar. sue PORK. 39. kür. 
suerak (középfok) WICHM. 242. nyK. sue EAM. 134. «ritka, gyér» [ 
kP. kutko sue «hangyaboly» GEN. 48. kCar. sue: sue'ídm (3. 
szem. birtokrag+acc. ragja) PORK. 32. kür. kutkS-sue ((hangya
boly)) WICHM. 214. nyK. soe «rakás», kStkS'-soe ((hangyaboly 
EAM. 134. | kP. tene, tene «idén» SZIL. 245. kür. tenesd «idei» 
WICHM. 245. nyK. te'ne, «idén, most» (vö. kCar. tene'p PORK. 8. 
teneisd PORK. 57. «idei»). 

Egyes nyelyjárásbeli vagy rokonnyelvi adatok szerint né
mely szó végéről egy mássalhangzó, és pedig valószínűleg j> 
hang veszett el. 

K. e «>J nyK. i. 

6 1 . Két példában a K. e-nek a nyK.-ban * felel meg: kP. 
kue GEN. 63. kCar. kue PORK. 40. kueéd (3. sz. birtokraggal) PORK. 
34. kür. kue WICHM. 218. «nyírfa» ~ nyK. koyi id. EAM. 52. | 
kP. sopoke SZIL. 227. kCar. sopke PORK. 2. 45. «rezgő nyárfa» ~ 
nyK. sapki id. EAM. 127. 

Lehetséges, hogy ezekben szintén eltűnt a végső mással
hangzó. 

Kedukált magánhangzók. 

a) Z á r t s z ó t a g b a n . 

62 . nyK. ba-sWr EAM. 11. kCar. (So'stdr PORK. 24. kP. fiastdr 
SZIL. 286. «seprű; galy, rőzse» | nyK. dődr EAM. 20. kCar. kP. 
üddr PORK. 2. GEN. 14. «leány» ] nyK. iárd0m «szalma», üp iár90m 
«haj» EAM. 29. kP. üp-jardm «hajfürt» GEN. 3. | nyK. ko'rma£ 
dököl, marok» EAM. 54. kCar. ko'rnidz PORK. 25. kür. korm§skí> 
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^lat.) WICHM. 214. kP. kormdí SZIL. 89. «marok» | nyK. kur§m 
«évszázad, életkor, örökkévalóság» RAM. 59. kP. kurdm «életkor» 

SZIL. 100. | nyK. po'kxs§m RAM. 102. kCar. pokhm POEK. 40. 
kP. pokédm GEN. 52. «dér, fagy» | nyK. sapt§r «johannisbeere, 
vyeinbeere» RAM. 127. kCar. küfa. kP. soptdr POEK. 39. PAAS. 
s-laute 85. GEN. 6. «ribiszkét). | nyK. hddf RAM. 129. kür. íuSdt 
WICHM. 213. kCar. kP. süddr PORK. 26. SZIL. 232. «orsó» | nyK. 
édddé RAM. 130. kB. stidtiks BUD. CserSz. 50. kCar. küfa. kP. 
südds PORK. 36. PAAS. s-laute 45. GEN. 48. kM. sü'dns WICHM. 
FUF. VI. 21. «abrincs» | nyK. sufiSs «blasebalg, lederner sack, 
schlauch, gtiefelstulpew RAM. 136. kP. sufiss «tömlő» SZIL. 239. 

A hangsúly valamennyi nyelvjárásban az első szótag magán
hangzójára esik. 

K. e (d) ~ nyK. a. 

63 . kP. eyer «folyó» SZIL. 9. ~ nyK. a'ygsr id. RAM. 7. j 
KP. eyer «horog» SZIL. 8. «-*» nyK. a'ygdr id. RAM. 7. | kCar. eyeZ 
PORK. 39. ~ kP. eydz «málna» SZIL. 32. kür. eyHé WICHM. 207. 
nyK. dygdz RAM. 21. id. | kP. keyez SZIL. 74. kCar. keye'i PORK. 
1. 11. kür. keyet WICHM. 217. «nyár» ~ nyK. ká-ygdé id. RAM. 
42. | kP. kinelam «fölkel» SZIL. 77. kCar. kdúe'lh PORK. 22. kür. 
k§nelsS WICHM. 209. «fölkelő» ~ nyK. kln9'las «fölkel»; kin9'ltás 
«fölkeltő RAM. 50. j kP. iajek-sinjan «kancsal» RINGW. SZIL. 209. ~ 
nyK. édi9k, s.-stndzán id. RAM. 128. 

A keleti nyelvjárásokban levő hangváltozásnak nyilván az 
az oka, hogy a hangsúly a második szótagra került. 

b) N y i l t s z ó t a g b a n . 
64. A szorosabb értelemben vett keleti nyelvjárásokban 

(kP. küfa, s részben a kM.-ben) a szóvégi redukált hang teljes 
hanggá változott. Pl. 

a) kP. ate GEN. 59. nyK. atd RAM. 8. «edény» | kP. fiaté 
GEN. 14. (de : acc fiatom GEN. 6.). kCar. fia't» PORK. 26. nyK. 
fiátd RAM. 13. «asszony» | kP. jakte SZIL. 46. nyK. iáktd RAM. 29. 
«fenyő» | kP. jualye SZIL. 59. nyK. ibalyd RAM. 33. j/uialy§ RAM. 
34. «hüvös» | kP. kofiaste SZIL. (de: acc. kofiastdm GEN. 7.). küfa 
kofiaste PAAS. KSZ. II. 130. kür. kofiasW WICHM. 212. kCar. ko-
fia'std PORK. 28. nyK. kafia'st§ RAM. 35. «bőr» | kP. kosarye GEN. 



354 BEKÉ ÓDON. 

57. kCar. kosa'ryg POEK. 2 1 . nyK. kasa'ryS «hegyes» | kP. sdy~ 

sal'e SZIL . 222. kUfa hysate PAAS. s-laute 6 6 — 7 . [kM. siysa'M]* 

k ü r . kCar. stysa'Vd, nyJar . sdyszah, nyK. sákxsah «gyík» WICHM.. 

F Ü F . VI. 37. j kP. tafie «kútgém» S Z I L . 244. kCar. ta'fo «kút» 

PORK. 26. nyK. tá@d0 «brunnenschwengel» EAM. 143.*) 

P) kP. @erre SZIL. 280. nyK. §a?ryd EAM. 12. «vese» | k P . 

erre G E N . 2. (de 3 . sz. birt. r agga l : errdée G E N . 13.). kUfa erre 

PAAS. K S Z . I I . 35 . kCar. e'ryd PORK. 27. k ü r . eryd WICHM. 2 3 1 . 

nyK. eryd EAM. 20. «fiú» | kP, ire G E N . 6 1 . (de : acc. iydm G E N . 

34.). kCar. iy» PORK. 58 . nyK. iy» EAM. 24. «kölyök» | kP. «isk<>» 

SZIL . 42. ( de : acc. iskdm G E N . 46.). kCar. i'skd PORK. 25. nyK. 

lékd EAM. 25. «ék, szeg» | kP. jece G E N . 47 . kCarM. d'e'é9 PORK. 

24. k ü r . jefsd WICHM. 216. nyK. ie'iss EAM. 30. «hótalp» | kP. 

jdlme, údlme SZIL. 106. kCar. plmd PORK. 30. nyK. iilmd0 EAM. 

32. «nyelv» | kP. kelye SZIL. 73 . kCar. ke'lyd PORK. 48. k ü r . 

kelfd WICHM. 207. nyK. ke'lyd EAM. 44. «rnély» ] kP. kece SZIL. 

72. ( de : kecd yane «mint a nap» G E N . 56.) «nap, nappal*, küfa, 

kejse PAAS. F Ü F . VI. 238. k ü r . iliy-gefsd «Illés-nap» W I C H M . 

206. nyK. ke't'sd «nap, nappal» EAM. 45 . | kP. kiske GEN. 15. 

k ü r . kisB WICHM. 213 . kCar. kvskd PORK. 27. 30. kdskd PORK. 52 . 

nyK. kdskd EAM. 48 . «kígyó» | kP. mepge SZIL. 122. küfa megye 

PAAS. K S Z . I I . 123. kCar. meygd PORK. 5 1 . nyK. ma'ygd EAM. 7 8 . 

nkaró, oszlop, czölöp» | kP. sime G E N . 1. küfa seme PAAS. s-laute 

125. kM. símd, k ü r . kCar. se'rrid, nyJar . nyK. sí'ni9, WICHM. F Ü F . 

VI. 18. nyK. sim90 EAM. 132. «fekete» j küfa seregye PAAS. s-laute 

5 1 . kM. sere'yGd, k ü r . sere'ygd, kCar. sere'tjGd, nyJar. sere'yg»-

WICHM. F U F . VI. 18. «cyprinus rutilus» | kP. Hite (és sistd yane 

«viaszként») G E N . 56. kM. éi'étd WICHM. F U F . VI. 20. kCar. ádsts-

PORK. 45 . nyK. hstd EAM. 132. | kP . sd£e SZIL . 223 . kM. si'zd W I C H M . 

F Ü F . VI. 20 . kCar. Í9Í9 PORK. 18. nyK. éd&d EAM. 132. «ősz». 

*) A nyK.-ban határozószók tő végi redukál t hangzója teljes 
hanggá változik, ha hozzá még valami képző, rag vagy vele össze
olvadó névutó j á r u l ; pl. ti'étd «itt» EAM. 16. ~ tistefiek «ide» 
EAM. 146. tistaken «itt» EAM. 146. | t?std «ott» EAM. 128. ~ t9s-
ta'ken id. EAM. 150. || tiskv «ide» EAM. 172. ~ tiskeftek EAM. 146. 
tiskefíe EAM. 118. «eddig»; tiskerák «idébb» EAM. 146. | tdsk» 
«oda» EAM. 197. <-• tdskefiek, tdékefie «addig» EAM. 146. | k§sk£ 
«hová» EAM. 64. ~ k§ske'ftek, kSske'fte «meddig» EAM. 64. 
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65 . Ajakhang után labiális illeszkedés áll be az említett 
nyelvjárásokban: 

7) kP. köryö GEN. 56. (de: 3. sz.-rag+acc. körjdídin GEN. 
59.) küfa köryö PAAS. KSZ. II. 129. kCar. körT9 PORK. 43. kür. 
köryü WICHM. 222. nyK, kö'rjd RAM. 58. «belső» | kP. nöryö 
SZIL. 138. nyK. nöryd RAM. 88. «porczogó» | kP. nösmö SZIL. 
138. kCar. nösmd PORK. 8. nyK. nüsmd0 RAM. 88. «mag» | kP. 
sörtnö SZIL. 229. (de 3. sz. birt.-raggal: sörtúdzö GEN. 75.). kUfa 
sörtnö PAAS. s-laute 26. kM. sö'rDiíg WICHM. FUF. VI. 21. nyK. 
801*119 RAM. 136. «arany»*) || kP. jüstö SZIL. 61. kCar. du'st9 
PORK. 28. nyK. üstd RAM. 161. «hideg» | kP. lüdö SZIL. 117. 
küfa rüdö NyK. XXXVIII. 192. nyK. lüdd0 RAM. 72. «csapda» | 
kP. pün^ö GEN. 40. kCar. pü'n^d PORK. 26. kür. pünd'éd WICHM. 
216. «fenyő». nyK. pd0náZd «horst, hain, dichter hügel mit jun-
gen fichten» RAM. 111. | kP. südö GEN. 48. kUfa südö PAAS. 
.s-laute 30. kM. su'őg WICHM. FUF. VI. 21. kür. sudd WICHM. 
212. nyK. iüŐ90 RAM. 138. «száz» | kP. sülő SZIL. 235. küfa 
siilö PAAS. s-laute 19. kM éii'tg. kür. kCar. su'ld [nyJar. sti'ln, 
nyK. hl] WICHM. FUF. VI.. 18. «öl; faden, klafter» | kP. sürgő 
GEN. 48. nyK. hry9 RAM. 131. «arcz» | kM. éii'ryq «wald auf 
einer anhöhe, bergwald» WICHM. FUF. VI. 21. nyK. sdryd «erdő» 
RAM. 130. | kM. tsu\tsg, kCar. isüisü', kür. tíu\isd, tu\t's9, 
ínyJar. ts9\tsd, nyK. th'tts9 «nagybácsi)) [ kP. cückddö SZIL. 27. 
kM. tsu-tskndg WICHM. FUF. VI. 28. kCar. cückdőd PORK. 39. 
«sürü» j kP. üstö GEN. 274. kCar. Ü'Ste PORK. 27. nyK.. 9st9 
RAM. 22. »öv». 

S) kP. kombo GEN. 44. (de: acc. kombdm GEN. 9.), küfa 
kombg PAAS. Mátkákért. 8. kür. kombS WICHM. 206. kCar. komb9 
PORK. 4. nyK. komb§ RAM. 54. «lúd» | kP. korno GEN. 09. kür. 
kornS WICHM. 213. kCar. korn» PORK. 25. nyK. korn§ RAM. 54. 
«barázda, út, ösvény» j kP. nosmo «szájpadlás, állkapcza, ko
poltyús SZIL. 138. nyK. na'smS «kiemen» RAM. 86. | kP. nolyo 
«szilfa (ulmus campestris)» SZIL. 137. nyK. no'lyS «szilféle fa»> 
RAM. 87. | kP. pormo(dóesimbó, bögöly» SZIL. 174. nyK. pa'rm§ 
((stechfiiege, pferdestecher» RAM. 96. | kP. poygo «gomba» SZIL. 

*) Ebben az elhomályosult összetételben is : kP. lölpö SZIL. 
114. nyK. Iulp90 RAM. 72. «égerfa» (-pö, -pd0>pii «fa»)« 
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172. nyK. -por/gS «schwamm, pilz, kornbrand, mehltau (der 
gerste)» RAM. 103. | kP. éoőo SZIL. 224. nyK. éoŐS EAM. 134. 
«tüdő» | kP. sokso GEN. 56. küfa sokédydc (abl.) PAAS. KSZ. II. 
201. kür. sokxs§ WICHM. 206. kCar. so'kid PORK. 16. nyK. Sd'kXiS 
EAM. 134. «meleg, forró» J küfa solo: s.-mari «a vőlegény társa, 
a ki segít neki a menyasszony elrablásában» PAAS. s-laute 49. 
nyK. so'U «tolvaj» EAM. 135. | kP. éoygo SZIL. 227. kCar. so'ygd 
PORK. 1. nyK. soygd EAM. 135. «öreg» | kP. sopo SZIL. 228. 
kCar. éop& PORK. 23. nyK. sap§ EAM. 126. «savanyú» || kP. ftulno 
SZIL. 288. kCar. (iulm POEK. 34. 48. [ftulne! PORK. 15.] nyK. 
fíuln§ EAM. 16. «ólom»> | kP. jumo GEN. 2. (de: gen. jumdn GEN. 16.). 
küfa jumo PAAS. NyK. XXXVII. 15. kCar. jumd PORK. 8. kür. 
jumd WICHM. 207. nyK. i§m§ EAM. 31. «isten» | kP. kudo SZIL. 
94. küfa kudo PAAS. KSZ. II. 206. kür. küd§ WICHM. 229. kCar. 
kudd PORK. 26. nyK. kvd§ EAM. 57. «báz» | kP. kukso SZIL. 96. 
kCar. ku'kéd POEK. 21. kür. kitkxéd WICHM. 208. nyK. kuk*s§ RAM. 58. 
«száraz» | kP. ludo GEN. 47. (de: gen. luddn GEN. 15.). kCar. luőd 
PORK. 25. kür. lüő§ WICHM. 218. nyK. 13Ö3 EAM. 73. «récze» | 
kP. luskddo SZIL. 119. nyK. l§sk§d§ EAM. 74. «gyenge» | kP. mudo 
«eine beere, die hinter der Ufa wáchst (heidelbeere, scbwarz-
beere)» SZIL. 128. kM. mű'Sg, kür. kCar. md'3§, nyJar. nyK. mu'ŐS 
WICHM. NyK. XXXVIII. 273. J kP. muno SZIL. 129. kür. mün§ 
WICHM. 212. kCar. mun§ PORK. 28. nyK. m§n§ EAM. 82. «tojás» | 
kP. muskdndo SZIL. 131. nyK. mSskSnd§ EAM. 83. «ököl» | kP. 
éudo SZIL. 233. (de: acc. siiddm GEN. 11.), kM. sű'So WICHM. 
FÜF. VI. 36. kür. éuőS WICHM. 224. kCar ivd» PORK. 24. nyK. 
sa'őd EAM. 136. «fű, széna» | kP. sarno GEN. 55. küfa surnp PAAS. 
KSz. II. 129. kCar. sumd PORK. 25. nyK. surnö EAM. 137. «ga-
bona» [ kP. surso GEN. 56. (és suréd ycuíe GEN. 57. «balhaként»), 
kCar. suréd PORK. 25. nyK. sursS EAM. 137. «balha» | kP. suéo, 
svjzo SZIL. 239. küfa suzo, svjzo PAAS. s-laute 45—6. kM. SU'ZQ, 
kür. kCar. nyK. nyJar. su'zS WICHM. FUP. VI. 37. «fajdtyúk» | 
kP. tumo GEN. 15. kür. tum§ WICHM. 214. kCar. tumd PORK. 25. 
nyK. tumd EAM. 154. «cserfa, tölgyfa*).*) 

*) Vö. még kP. himlő GEN. 75. kP. kumld PORK. 39. nyK. 
kdinld EAM. 62. «harmincz» = kum, k§m «három» + lu «tíz»>. 
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Áttekinthetőség czéljából íme a redukált hangok megfele
léseinek a táblázata: 

kP küfa kM kür. kCar. nyJar. nyK. 

a (a) 

e, 9, i, % 

ö, ü, 

; o, u 
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i, u, ü f e j l ő d é s e r e d u k á l t h a n g b ó l . 
i, u, ü után levő szótagban a redukált hangzó néha assi-

milálódik a hangsúly helyének megváltozása folytán. 

a) Zárt s z ó t a g b a n . 
66 . kUr. Qitíkii «vékony» WICHM. 19. kCarü. fiiékié POEK. 

41 . vo kCarM. ftétoi PORK. 45. 48. kP. fiiékdz GEN. 72. nyK. 
§9gtskd$ EAM. 19. id. | kM. ftfifiiéi'k, kMAz. Uifi'űi'k «bachstelze» 
WICHM. FUF. VI. 36. || kP. kuruk SZIL. 100. (és kunk SZIL. 
100.), kCar. kuruk PORK. 35. 46. (és kur9k PORK. 18. 46.) «hegy» 
~ kUr. kür§k WICHM. 222. nyK. kd'r§k EAM. 63. id. | kÜr. tuluk 
WICHM. 212. és tüldk WICHM. 222. «árva» | küfa umur «életkor» 
PAAS. KSZ. II. 20L ~ kP. umar id. SZIL. 270. || kCar. kücük 
PORK. 22. kür. küjéük WICHM. 212. «rövid» ~ kP. küédk SZIL. 
93. | kUr. mündür «messze» WICHM. 221. ~-» kCar. münddr PORK. 
40. kP. münddr SZIL. 129. nyK. md0nddr EAM. 84. | küfa üdür 
«]eány» PAAS. Mátkákért. 9. ~ kP. üddr GEN. 14. nyK. 9ddr EAM. 
20. | nyK. üsküí «bika, ökör» EAM. 161. ~ kP. üsk9z id. SZIL. 
273. — A kür.-ban a határozószók és névutók ablativusi alak
jában mutatkozik különösen ez a hangváltozás; pl. kür. küsüis 
((fölülről)) WICHM. 208. ~ kCar. kü'c9Sd?i id. PORK. 32. | kür . 
idüís «alulrób) WICHM. 208. ~ küfa ühcdn id. PAAS. KSZ. II. 131. 

b) N y i l t s z ó t a g b a n . 
67 . nyK. imái «ló» EAM. 33. ~ kCar. imn? PORK. 56. küfa 

imúd&m (3. sz. birtokrag + acc. ragja) PAAS. KSZ. II. kP. imríe 
GEN. 2. id. | nyK. izi EAM. 26. kür. isi WICHM. 209. «kicsiny» 
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- küfa ize PAAS. KSZ. II. 187. kP. ize SZIL. 42. id. | kür. tsizi 
«tőgy» WICHM. 214. ~ nyK. Ud'zd EAM. 152. kCar. cimzd PORK. 
24. kM. ffi-éi, kMAz. ts%-zi WICHM. FUF. VI. 29. kP. cih SZIL. 
21. «emlő» || kür. kuyu WICHM. 208. kCar. kuyu- PORK. 22. nyK. 
koyo EAM. 52. «nagy» ~> küfa kuyo PAAS. KSZ. II. 33. kP. kuyo 
SZIL. 95. id. (összetételben is: kür. kuyuza, de küySza is = 
«öreg emberi) WICHM. 215. küfa kuyuza id. PAAS. KSZ. II. 201. 
nyK. «vatersbruder» EAM. 58. ~ kCar. kuydza' PORK. 3. kP.. 
kuydza «öreg» GEN. 3. | kür. kCar. kuyu&a «császári) WICHM. 215. 
PORK. 27. ~ kP. kCar. kwrdia id. SZIL. 95. PORK. 22.) | kCar. kuni la 
kum «harminczhárom>> PORK. 3. (tkp. kum-\-lu = «három+tíz», 
de vö. kCar. kumld-fíiéd «harminczöti> PORK. 39.) ~ nyK. kSnűfr 
EAM. 62. kP. kumlo GEN. 75. «harmincz» | kür. hifai WICHM. 206. 
kuMun («hosszan») WICHM. 207. kCarU. kuzu PORK. 20. (de: 
kCarM. ku$d PORK. 46.) «hosszúi) ~ nyK. kuzS EAM. 60. kP. kuzo 
GEN. 66. id.*) || kCar. t'süféii' «nagybátya*) ~ kür. t'su\t'sd, tu\Ud> 
kM. téii'tsg, nyK. téd\ts9, nyJar. tsd\tsd id. WICHM. FUF. VI. 
31. | kür. tsükt'íii-yü's «kén (tkp. zöld v. sárga gyanta)» ~ kM. 
tsü'kén-yi's id. WICHM. FUF. VI. 32. — A küfa egyik tájszólá
sában olyankor is, ha nem utolsó szótagban van a redukált 
hang; pl. ^iidiimö «vetett» (< fiüddmö) PAAS. KSz. II. 201. | 
ftüttümö «víztelen» (< ($ütt9mo) PAAS. Mátkákért. 9. || lumdumo 
«havatlan» (< lumddmg) PAAS. Mátkákért. 9. — küfa pucunms 
«darakása» PAAS. KSZ. II. 201. ~ kP. kCar. pucdmds id. SZIL. 
179. PORK. 27. | küfa surnulan (dat.) PAAS. KSZ. II. 201. ~ kP. 
surno GEN. 55. küfa sump PAAS. KSZ. II. 129. kCar. surnd PORK. 

25. nyK. surnd EAM. 137. «gabona». — Vö. még kP. tuyulacem. 
és tuyulacem «nászasszonyom» GEN. 47. 

M a g á n h a n g z ó k e l v e s z é s e ós b e t o l d á s a . 
68 . S z ó k e z d e t é n : kP. malas : m. ftojzdt «aludni men

nek)) GEN. 12. és umalas ftojz'dt id. GEN. 8. ( ~ nyK. amalas id. 
EAM. 3.) | nyK. zaryd «zöld», íaryas «zöldüli), iartas «zölddé 
tesz» EAM. 163. ~ kP. kCar. uzar (attr.) «zöld» GEN. 43. PORK. 25. 
kP. uéarye (abs.) GEN. 69. (vö. zürj. vez, vei, viz WICHM. Votj. 

*) Vö. még elöreható illeszkedéssel: kür. n§yunam-at WICHM. 
211. és nuyunum-at WICHM. 210. 212. »sohasem». 
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Yok. 67.) || kP. déke GEN. 39. és éke GEN. 43. kÜfa éke PAAS. 
KSz. II. 208. kür. éke WICHM. 210. kCar. éke PORK. 25. nyK. 
déke EAM. 185. és éke EAM. 134. «maga» (vö. mdE. ás, M. es id. 
PAAS. ML. 73.) | nyK. skal «tehén» EAM. 134. ~ kP. uékal SZIL. 
273. kür. uékal WICHM. 214. kCar. uéka'l PORK. 24. (vö. mdE. 
skal id. PAAS. ML. 54. votjU. iskal, G. sikál, J. iskáu, M. S. 
iskal, MU. skáu, K. skal id. WICHM. VVok. 47.) | nyK. sma EAM. 
134. és zsma EAM. 165. «száj» ~ kCar. umsa PORK. 25. kP. 
um9éa, wnidéa GEN. 36. uméaéte, nyéaéte (loc.) GEN. 45. kür . 
up'Psa id. WICHM. 211. 224. 

Valószínűleg e szókban a kezdő vocalis eredetileg redukált 
hang volt, ez azután bizonyos mondatfonetikai helyzetekben ki
esett (vö. kP. töfia (d)éten «esküt tévén» GEN. 57.). 

69 . A t ő v é g i redukált magánhangzó is lekopik néha, 
leginkább az nyK.-ban; pl. nyK. kem EAM. 44. kP. kem SZIL. 
74. «csizma» ~ kCar. fcema PORK. 58. id. (vö. mdM. kámá, mB. 
kéme id. PAAS. KL. 13.) | nyK. min EAM. 79. (de: mi ne EAM. 52. 
77.), kCar. mdi PORK. 41. 49. kP. mdú GEN. 1. «én» ~ kür . 
m§iS id. WICHM 215. | nyK. m§r «ének, dal» EAM. 82. ~ kP. 
muro id. SZIL. 130. | nyK. mSé «betegség, láz» EAM. 84. ~ kP. 
muzo id. SZIL. 131. | nyK. nyJar. mör, kM. mör «gartenerdbeere» 
WICHM. NyK. XXXVIII. 275. kP. mör «földi eper.) GEN. 73. ~ 
kür. kCar. mord «gartenerdbeere» WICHM. NyK. XXXVIII. 275. | 
nyK. om «álom, alvás» EAM. 91. ~ kP. omo GEN. 69. kCar. om» 
PORK. 25. id. | nyK. by EAM. 92. kP. oy SZIL. 147. kCar. oy 
PORK. 2. «mell» ~ kCar. fiiit oygd «vízhullám» PORK. 32. I nyK. 
pel és peh EAM. 99. kP. pel és pele SZIL. 160. kCar. pel PORK. 
43. peh PORK. 26. 44. | nyK. édjdl «szemörcs» EAM. 130. ~ kP. 
édfdle SZIL. 220. küfa édfdte PAAS. s-laute 59. kM. élytfo WICHM. 
FÜF. VI. 20. id. | nyK. édl «klafter, faden» ^ nyJar. éu'ln, kür . 
kCar. éuTd, kM. su'l'g WICHM. FÜF. VI. 18. kP. sülő SZIL. 235. 
küfa éülö PAAS. s-laute 19. id. [ nyK. éol «bél» EAM. 134. ~ kP. 
solo id. SZIL. 226. | nyK. éol «szilfa» EAM. 134. ~ kP. solo SZIL. 
226. kCar. éoh PORK. 41. id. || nyK. tel «tél» EAM. 144. ~ kP. 
tele SZIL. 245. kür. teld WICHM. 217. kCar. te'U PORK. 8. id. | 
nyK. tem és temd0 «tele» EAM. 144. «--» K. teme id. (TROICKD) 
SZIL. 245. | nyK. tin EAM. 146. (és tiúd EAM. 194.), kP. tin 
GEN. 1. kCar. tn PORK. 1. 41. «te» ~ kür. t$i§ id. WICHM. 210. 
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Ellenben a többes 3. személyű birtokrag a nyK.-ban tar
totta még véghangzóját, míg a többi nyelvjárásban elveszett; pl. 
nyK. ataétd «atyjuk» RAM. 207. ~ kP. acast id. GEN. 17. | nyK. 
•aíükSstS «rétjük» RAM. 171. | nyK. arafta'st§ «kocsijuk* RAM. 172. | 
nyK. oksast§ «pénzük» RAM. 17G. | nyK. dd9rfi9°lastd «leányaik*) 
RAM. 177. — Ellenben: kP. izast «bátyjuk» GEN. 6. ] kP. flateét 
«asszonyuk» GEN. 12. || kCar. ikédfíast «gyermekük» PORK. 4. | 
kCar. fíurye'mdst «rubájuk» PORK. 7. j kCar. üddrast «leányuk» 
PORK. 3. Egy példában a kCar. is megőrizte a végső magán
hangzót: kCar. kumdhstd «természetük)) PORK. 35. — Néhány 
ige imperativusá-nak egyes 2. személyében is elmarad a tővégi 
vocalis; p l . : kCarU. kai (kajeni «megy») PORK. 19. (de: kCarM. 
kajd PORK. 46. kP. kaje GEN. 28.) | kP. mi (miem «megy») GEN. 
7. 3. és mie GEN. 8. 42. | kP. pu GEN. 2. 61. küfa pü PAAS. KSZ. 
II. 127. kCar. pü (PORK.) TUM. 139. nyK. pü RAM. 52. (puem 
«ad»). — Az I. praeteritum egyes 3. sz.-ében; pl. kCar. li {Ham 
«lesz») PORK, 51. (de: kP. lie GEN. 3.) | kCar. su (suam «odaér») 
PORK. 11. (de: kP. suo GEN. 67.) || kCar. pü (puem «ad») PORK. 
TuM. 97. 

A tővégi redukált hangzó eltűnésének nyilván az az oka, 
hogy mindig hangsúlytalan, de gyakran bizonyos mondat
fonetikai helyzetek folytán is megtörténhetett; pl.: kP. sim 
[<sime] ulat «fekete vagy»> GEN. 1. | kP. sapl (<saple) ulat «erős 
vagy» GEN. 1. | kP. por-at (< poro-j-at) omdl «nem vagyok jó» 
GEN. 68. | kP. sk-at ( < ske-at) tdke ulam «én magam vagyok 
itt» GEN. 13. [ kP. kuZ ümdr GEN. 57. és kuzo ümdr GEN. 56. 
«hosszú életkor» j kV.pel [pele] surio si, (3es [fteée] sur£o édrtúd 
«fél szarva ezüst, a másik arany GEN. 7. | kP. os [<.oso] ftaras 
«fekete sólyom» GEN. 32. | kP. jvly (< jalyó) omdZ «friss nád»> 
GEN. 58. j kP. lud (<ludo) ulo «lúd van» GEN. 75. || nyK. kolik 
•(< kol§-\-ik) «huszonegy» RAM. 52. | kP. ndll-ik GEN. 52. kür. 
ndll-ik WÍCHM. 234. nyK. ndllik RAM. 209. és mlh-ik RAM. 126. 
kCar. ndlh-ik PORK. 28. «negyvenegy» | kP. tdét-ak GEN. 14. 
kCar. tdstak PORK. 13. (<. tdste, tdétd-\-ak) «ugyanitt» | kP. kusk 
(<kusko) kajet GEN. 11. nyK. k§sk (<k§sk§) ket RAM. 10. «hova 
mégy?* | kCar. pop-te'k (<tekd) kajen u'tet a paphoz mentek. 
PORK. 2. | nyK. édrydsk kastes az erdőbe megy. RAM. 173. (de: 
sjryaskd ken az erdőbe ment. RAM. 173.) | kCar. apa' iimba'k 
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miena' a szántóföldre megyünk. PORK. 21. (de: pasw ümba'kd-
mie'n a szántóföldre kimenvén. PORK. 16.) | kP. párnáé ( < pár
náié) dene «ujjával» GEN. 3. — Az egyes számi 3. személyü 
birtokrag végső hangzója bizonyos ragok előtt is lekopik gyakran ; 
pl. kP. afiazlan «anyjának* GEN. 8. (de: nyK. afiaZHan id. EAM. 
10.) | kP. acazlan «atyjának» GEN. 6. (de: kCar. acaédlan PORK. 2. 
nyK. dia&dlan EAM. 2. id.) | kP. tSat9zlan GEN. 14. nyK. [Sátdzlan 
EAM. 183. «feleségének)). (Vö. még: kCar. iks9@9 «gyermek»: 
ikhfíla'n «gyermeknek» PORK. 22.) || nyK. fidt9Sy%tSdn ((feleségé
ből*) EAM. 96. | kP. ciz9zy9Ó «emlőjéből)) GEN. 13. | kP. imn9íj9c 
«lovából» GEN. 17. j kP. soktesy9c «szitájából* GEN. 23. 

70 . E e d u k á l t h a n g o k k i e s é s e a s z ó b e l s e j é 
b e n is nagyon gyakori, különösen folytonos hangok közt; pl. 
nyK. a'pl «bauchriemen»: a'il§m (acc.)EAM. 2. j | kCar. luj «nyest»: 
kCarM. lupn (gen.) PORK. 45. és kCarTJ. luin (gen.) PORK. 34. (j és n 
között még e is kieshetik; pl. kCarM. kain PORK. 1. és kajen 
PORK. 2. | kP. kajna és kajena «megyünk* GEN. 11.) || kCar. ka'is9 
«menő» PORK. 7. ( ^ kP. kaJ9se id. GEN. 61. kaj^se GEN. 60.) j 
kCarM. ftuj «fej »>: fiúié (lat.) PORK. 24. ( ~ kCarN. fiujjs PORK. 1. 
kP. fiujes GEN. 34.) | kCarü. ftu'ütd PORK. 26. nyK. ftuistd EAM. 
214. «fejben» (~kCarN. fiwjaitB PORK. 10. kP. ftuföto GEN. 67. 
(3uJ9§to GEN. 7.) || kP. fiinemste GEN. 79. és fiinenwsU GEN. 79. 
44. «gödörben» | kCar. ko'Ud «halott» PORK. 25. ( ~ kP. kol9éd 
GEN. 54. nyK. koUiS EAM. 209. id.) | nyK. ialstem «kötöz» EAM. 
27. ( ~ kCar. d'ohsta' [3. szem.] PORK. 26. kP. johstem SZIL. 56. 
id.) | kP. joyzem «rág» és joy'dzem «őröl» SZIL. 57. nyK. iaygSzas 
«rág. kérődzik* EAM. 28. j kCar. toskaltses9Z9 «lépcsőjére* PORK. 
41. {toskaltds «lépcső PORK. 37.) || kP. oylas «áll» SZIL. 148. (** 
kCar. oyzla's PORK. 43. nyK. oyüaé EAM. 92. id.) | kCar. toln 
idna «jöttünk» PORK. 49. és tofon ulna id. PORK. 54. | kP. 
mundra «gombolyag* GEN. 39. ( ~ kCar. munÖ9ra PORK. 41.. 
nyK. mSndSra EAM. 82. id.) | kCar. üdre'm PORK. 26. és üd9re'm 
PORK. 2. «leányom» ( ~ kP. iid9rem GEN. 6. üŐ9rem GEN. 75. 
id.) || nyK. eőe'mbla EAM. 42. és ede'mb9 la EAM. 42. «emberek». 

7 1 . A fölsorolt példák közt bizonyára lesz olyan, mely
ben a redukált hang csak másodlagos fejlődés. A kOar.-ban 
különösen gyakran fejlődik ily redukált hang az egytagú szók 
végső ks és ps hangcsoportja között; pl. kCar. fiaydé PORK. 27... 
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30. és fia'ys PORK. 19. «malom» ( ~ nyK. fiakxi id. RAM. 12. | 
kCar. müfds PORK. 26. és müyi POEK. 35. WÜHPORK. 16. «méh» 
<~ kP. müks GEN. 59. müys GEN. 73. nyK. mukxsTíkM. 81. id.) |j 

kCar. lu'fidé PORK. 2 4 lufié PORK. 33. «ostor»~kP. lups SZIL. 119. 
nyK. l§pá EAM. 73. id. | kCar. w/fos" PORK. 25. és upsem (1. pers.) 
PORK. 27. «sapka» ( ~ kP. í*ps SZIL. 271. W$PS GEN. 47. nyK. wptf's 
HAM. 160. id.). — L. még 75. és 76. pont alatt. 

Szintén betoldott magánhangzó van ebben a szóban: kP. 
joydé és joyez GEN. 43. kCar. ctoyeé PORK. 17. nyK. iayez EAM. 
28. «íj» (vö. md. joyks). 

A magánhangzók illeszkedése. 

72. A magánhangzó-illeszkedés csak a nyugati nyelvjárások
ban van meg; és pedig annyiban, hogy a, i; ö, ü; a, d0, % után 
következő szótagokban csakis magashangok állhatnak; e mély
hangú szóban is előfordul. Pl. nyK. fia'rai «ölyv» KAM. 12. <~ 
kP. fiaras «sólyom» GEN. 5. kCar. fiaras «ölyv, héja» PORK. 23. | 
nyK. fiiás «egyenes; becsületes, igazságos*) EAM. 14. ~ kP. fiijai 
SZIL. 281. kCar. fiias PORK. 58. «egyenes, igazságos» | nyK. 
si'ndzá. si'ndzd EAM. 133. si'nzd, nyJar. iyndzá WICHM. FUF. VI. 
23. «szem» ~ kUr. sindéd', kCar. kM. sinúíd' WICHM. FUF. VI. 
23. kP. singa SZIL. 217. [ nyK. nöras «ázik» EAM. 88. ~ kP. 
nöras id. [ nyK. iüdm, -ds «iszik» EAM. 35. ~ kP. jüam SZIL. 
59. kür. d'üas (inf.) WICHM. 233. id. — Az a illeszkedése min
den képzőben és ragban megtörténik, kivéve a -fila többes jel
ben. — Ellenben: nyK. solem «jégeső» EAM. 135. ~ kP. solem 
id. GEN. 58. 

Nyoma van azonban, hogy a keleti nyelvjárásokban is meg
lehetett az a hang illeszkedése ; magashangú szótag után ugyanis 
a kür. kCar. kM.-ben d (g,) is áll, a küfa-ban pedig g,, melyek 
nyilván az elülső nyelválláshoz közeledő hangok ;*) pl. küfa izg, 

*) Hasonló megfelelése van az a-nak palatalizált mással
hangzók után; pl. kUr. t'suj'sá'm, tujsd'm, kCar. tu/sd'm 
«megüt» WICHM. FUF. VI. 32. | kür. kCar. sojsdm «születik» 
WICHM. FUF. VI. 33. | kM. ísáza', kMAz. tsdéd-, kUr. isdza', 
kCar. t'sáj'sá' ('gyermekjáték, csinos játékszer; csinos, helyes» 
WICHM. FUF. VI. 34. | kUr. kaiglas «mendegélni* WICHM. 219. | 
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•«bátya», izalan «bátyának» | pürdlg,n «méhsernek» PAAS. Mátka-
kert. 8. | jüjam «iszom» MNyh3. 39. Í8Q jüj «ne igyatok» PAAS. 
KSz. II. 131. ticmgé «tele» PAAS. KSZ. II. 129. | tüng'Cg?) ümbgl 
«a világ fölött levő» PAAS. KSZ. II. 36. || kM. ísilá', kMAz. Uilá' 
«mind, összes» WICHM. FUF. VI. 29. | kM. Uüfisam «bezár» 
WICHM. FUF. VI. 28. 1 iípéa-1% «gyík» WICHM. FUF. VI. 37. || 
MJr. ila «él» WICHM. 207. j küza «mászik» WICHM. 208. | nömnan 
«mienk» WICHM. 225. 

A redukált hangok is illeszkednek valószínűleg minden 
nyelvjárásban, POEKKA (kCar.), PAASONEN (kUfa) és GENETZ (kP.) 
szövegeiben azonban nincs jelölve az illeszkedés. A kCar.-ban 
megvan kétségtelenül; WICHMANN közlései mutatják, s hogy a 
kUfa és kP.-ben is meg kell lenni, bizonyítja a labiális illesz
kedés (példákat 1. 62. pont alatt.).*) 

Van arra is példa, hogy következő szó első magánhangzó
jában történik az illeszkedés: kCar. ikidfom lüssm süddskd 
( = éuőd) «az egyiket a fűbe lőttem» PORK. 38. | kCar. pörtengd 
«a ház előtt levő hely» (port «szoba » + [kUr.] ondédl «eleje vmi-
nek, elül levő») PORK. 46. — Elvétve előreható illeszkedésre is 
akad példa: kP. püngö fíujdskö küzen éin$es ((fölmászik a 
fa csúcsára s leül» GEN. 40. ( = fiujdéko GEN. 30.) 

73 . Van még egy fajta illeszkedés a cseremiszben, de 
csak a legkeletibb nyelvjárásokban: a szóvégi a j a k h a n g ú 
i l l e s z k e d é e . * * ) Ez egészen újabb keletű; a nyugati nyelv
járásokban, a kür. és kCar.-ban még az eredetibb redukált 
hang van meg. A kM.-ben már a fejlődés stádiumában áll a 
labiális illeszkedés. Pl. kP. sdysaU SZIL. 222. kUfa édrjsale PAAS. 
^-laute 66—7. «gyík» «v» kM. sinsáij kür. kCar. sSrjsd'ld, nyJar. 

kUr. kóla* «egér» WICHM. 208. | ida ondéalal «ne nézegessetek*) 
WTICHM. 223. | kür. sindza. WICHM. 223. sindid, kCar. kM. sinDÍá' 
WICHM. FUF. VI. 23. kUfa singg, PAAS. s-laute 34. «szem». 

*) Palatalizált mássalhangzók mellett szintén a magashangú 
redukált hang fordul elő, pl. nyK. fioidr «vad» RAM. 15. | nyK. 
édia «a kakas sarkantyúja*) RAM. 132. ~ kP. suja id. SZIL. | kUr. 
kCar. kd'jíik «vad állat v. madár» WICHM. FUF. VI. 31. j kür. 
tűi? «beteg» WICHM. 209. 

**) Vö. SZINNYEI JÓZSEF : Labiális illeszkedés a cseremisz 
nyelvben. NyK. XXIV. 143. 
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srfdzal'd, nyK. sakxéafo WICHM. FUF. VI. 37. | kP. sime GEN. 1. 
küfa seme PAAS. s-laute 125. «fekete» ~» kM. it'rfid, kür. se'md, 
nyJar. ií'nw, nyK. sl'md id. WICHM. FUF. VI. 18. || kP. sörtnö 
SZIL. 229. (de sörttwzö 3. sz. birtokraggal GEN. 75.), küfa sörtnö 
PAAS. s-laute 26. kM. sö-rDÚg WICHM. FUF. VI. 21. «arany» •** 
nyK. sórtrrid id. EAM. 136. j kP. iüőö GEN. 48. küfa éüdö PAAS. 
s-laute 30. kM. su'dp WICHM. FUF. VI. 21. «száz» ~ kUr. sudd 
WICHM. 212. nyK. éüdd0 BAM. 138. id. | kP. kombo GEN. 44. (de 
acc.: kombdm GEN. 9.), küfa kombo PAAS. Mátkákért. 8. «lúd» ~ 
kCar. ko'mbd PORK. 4. nyK. komb§ RAM. 54. id. | kP. suőo SZIL. 
233. (de acc : éud&m GEN. 11.), kM. súSg WICHM. FUF. VI. 36. 
«fű, széna» ~ kür. súd§ WICHM. 224. kCar. éwdd PORK. 24. 
nyK. swdS RAM. 136. id. | kP. surnc GEN. 55. küfa surng PAAS. 
KSz. II. 129. «gabona» ~ kCar. surn.9 PORK. 25. nyK. surn§ 
RAM. 137. id. | kP. suéo, sujzo SZIL. 239. kM. sú-zg WICHM. FUF. 
VI. 37. «fajdtyúk» ~ kür. kCar. nyK. nyJar. sú'z§ id. WICHM. 
FUF. VI. 37. 

I I . M á s s a l h a n g z ó k . 

A mássalhangzók sokkal kevesebb változáson mentek ke
resztül a cseremiszben, mint a magánhangzók. 

A z ö n g é t l e n z á r h a n g o k (k, p, t) v á l t a k o z á s a a m e g 
f e l e l ő z ö n g é s z á r h a n g o k k a l (g, b, d) és r é s h a n g o k -

ka 1 (r, 0, d). 
74. Cseremisz szó e hangok közül csupán k, p, t zön

gétlen zárhanggal és /? zöngés réshanggal kezdődhetik. A szó 
belsejében azonban már külömböző változások mennek végbe. 
Vegyük őket egyenkint vizsffalat aia. 

a) p «NJ (i ~ b. 
75 . Magánhangzók között a bilabiális hangok közül majd

nem csupán a (3 fordul elő.*) Pl. nyK. tifidhid «ezen az oldalon» 

*) p van ezekben: nyK. nyJar. ki'D-lapa «handfláche, 
flache hand», ja'lapa ( < *jal-lapa) «fussblatt» (vö. Lap «nied-
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( = ti-Ypelm), tifie'tsdn «erről az oldalról» ( = ti-\-petsdn) RAM. 
146. — Aj ) gyakran a szó elején is fi-ve változik, ha az előző 
szó magánhangzón végződik: nyK. iőa'-fia «ne adjatok» HAM. 25., 
de kCarU. iőa pu id. POEK. 37. | kP. pi «kutya»: ize fiiie «kis 
kutya» GEN. 32. | kP. pus «füst» : si fiúé (si «ezüst») GEN. 61. | 
kP. poceé «után»: mundra fioceé «a gombolyag u.» GEN. 41. | 
kP. mii perkem és mii fierkem «mézben való gyarapodásom)) 
GEN. 59. | kP. éiirtö pdréd és fidrce «egy szál fonál» GEN. 15. | 
nyK. po'kten «közel»: ala-fiokten «a város közelében*) RAM. 102. j 
kUr. pas§ fiokxéelrid «a mező közepén» WICHM. 216. (kP. poksel 
«közepe vminek)> SZIL. 171.) 

r után szintén fi áll; pl. kCarU. titmer fiostet ((tölgyeseden 
keresztül)) PORK. 37. (vö. nyK. idt pást «egy éjen át» RAM. 
182.) | nyK. susSr fiertsdn «seb miatt" (pe'rHsdn) RAM. 100. j 
nyK. koye'rfids «égett szag» (pSs) RAM. 52. — j után: kP. toj 
fiot és pot «sárgaréz fazék» GEN. 68. — i u tán : nyK. ko'zfiű 
«fenyőfa» (pu) RAM. 56. 

é (és s) előtt a zár vagy részben vagy egészben elveszett. 
A külömböző fokok így mutatkoznak: ps ~ p<r$ ~ ^J ({}&). Pl. 
üp «haj»: kCarM. üpéd «haja» PORK. 22. kUr. üp'fs? id. WICHM. 
212. nyK. üp'réa0 id. RAM. 83. || kP. jdpé és pié «fulánk» GEN. 
52: nyK. iip'Ps «dárda, nyárs» RAM. 32. | kP. lépé «bölcső» GEN. 
15. lepédste és le<psdste (loc.) GEN. 54. J kP. lapé, lufié SZIL. 119. 
kCarU. lufidé PORK. 16. nyK. Up'Ps «harmati) RAM. 73. j W.lupé 
«ostor» SZIL. 119. lupsahn és lu<péahn «odavágva» GEN. 52. 
kCarM. lufié PORK. 33. Iwfidé PORK. 24. nyK. UpH «ostor» RAM. 
73. | kP. opéa és owéa «ajtó» GEN. 47. | kP. kCarM. éopéar SZIL. 
228. PORK. 23. nyK. éap'rsar détra ágas fából» RAM. 127. j kP. 
éupsam GEN. 15. su<péam GEN. 46. kCarU. éufisam PORK. 28. 
kUr. supvéam WICHM. 212. nyK. sSp'Psam «húz, szopik)) RAM. 
139. | kP. ups SZIL. 271. u<pé GEN. 47. kCarM. ufidé PORK. 25. 
upéem (1. pers.) 27. nyK. u'p'Pé «sapka» RAM. 160. | kP. kCarU. 

rig»„ nyJar. még: «niederung») WICHM. PUF. VII. 42. | kP. 
lepene SZIL. 109. kM. lepe'úd, nyK. Irpd WICHM. FUF. VII. 47. 
«lepke», de : nyJar. In'fin, kCar. kUr. UfiS id. WICHM. FUF. VIL 
47. | kP. éopo SZIL. 228. kCar. éo'pd PORK. 23. nyK. éap§ RAM. 
127. «savanyú». 

Nyelvtudományi Közlemények. XXXIX. *o 
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upsa SZIL. 271. PORK. 23. kP. utpsaste (és umsaéte • vö. nyK. 
ima) loc. GEN. 45. kür. up'fsas (lat.) WICHM. 211. «száj» | kP. 
iips, üfis, ü<ps SZIL. 271. kCarU. üfids PORK. 39. nyK. üp'fs «illat» 
EAM. 161. 

O r r h a n g után b áll, csak ritkán (talán egyénileg)/?; pl. 
-plak a plur. jele: kP. iyemblak «kicsinyeim» GEN. 34. imnem-
blak «lovaim» GEN. 5. iéamblak «bátyáim» GEN. 4. (de: piem-
filak «kutyáimo GEN. 23.) | nyK. U0ma'rim-bd0la «nevtiek» EAM. 
170. (de: taymfid0lam «barátokat» EAM. 2.) || nyK. tidd0mbe:rtst>n 
(perHsdn) «miatta» EAM. 100. | tdddnn-báres «e helyettw (fier 
«hely») EAM. 12. kür. molan bertsUn és m. fiertsdn «mire» 
WICHM. 225. j nyK. fiuidnm-buisWk és fi. fiuistSk «fejjel lefelé» 
EAM. 185. | kP. alasam fiost «lovamon át» GEN. 4Ő. || nyK. ivirSm 
bua «esőt ad» (pua) EAM. 34. | nyK. a'm-báh «nem tudok» 
EAM. 26. (de: kCarM. om pa'h id. PORK. 25.) | nyK. ko'leu™ 
bdote'ndt «kihaltak)) (pd0tás «végező) EAM. 53. | nyK. kenm-
batsmases (fiazam) «a mint esett» EAM. 186. 

Z ö n g e m á s s a l h a n g z ó mellett WicHMANNnál zöngés 
tenuis van: kM. tsomBa'k «vízzel tele kis árok» WICHM. FUF. 
VI. 28. ( kür. tüldBWk «bundára való» WICHM. 232. | kCar. üniBal 
«fölött levő» HAM. 2. 

b) k ~ y ~ g-
76 . Magánhangzók között gyakran y áll, de nem oly álta

lánosan, mint a fi; pl. kCarM. tuzak «arra» PORK. 21. ~ tutaját 
«arra is» ibid. tuza'ydn «ott» PORK. 8. | kP. tdsak «ide» GEN. 1. 
~ tdéaydú id. GEN. 6. (de: nyK. ta'sák és tdéd'ken «ott, oda» 
EAM. 146.) || -kdé, -kits, -kdé (abl. ragja): kP. peckeydé «hordóból» 
GEN. 27. kCarM. okna' ydé «ablakból)) PORK. 2. nyK. alayiUdn 
«városból» EAM. 5. — Összetett és két egymást követő szóban: 
kP. kombo kapk és kombo yajdk «vadlúd» GEN. 44. | kP. i-kece 
és i-yece «életkor» (tkp. «év-nap») GEN. 60. j kP. nölas kané 
«orsókarikaként» GEN. 8. és sürtö pdréd yane «egy szál fonalként)) 
GEN. 15. kP. ulmo kür és u. yür ((hársfából való szekrény» GEN. 
40. [ kii kurdk és kii yurgk «szikla» (tkp. «kő-hegy») GEN. 46 .— 
r után szintén; pl. kP. kiner-yut «rőfnyi» (kut «hosszúság))) 
GEN. 12. | kP. ufier-yufia «boszorkány)) (tat. ubir ((boszorkány
ság)) BÁL. Szót. 35. + ka fia «öregasszonyt)) GEN. 17. | kP. nur 
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yosmo kostas «vadászni» (tkp. «mező járás járni*) GEN. 11. kosmo 
•GEN. 17. — ;' u tán: kM. sii-yol «harcsa* WICHM. FUF. VI. 
20. — f u tán: koéyis «fenyőgyanta» (kis) EAM. 56. 

s előtt a zár részben vagy egészben megszűnik. A külöm* 
t>öző fokok így mutatkoznak: ks ~ kx$ ~ ys (ys). PL nyK. akx-
s}yg9 «nem fér be» BAM. 134. | kCarU. @a'ys-kü «malomkő* PORK. 
19. kCarM. fiayzs-küm (acc.) PORK. 30. fia'yds PORK. 27. kE. ftaks" 
BÜD. CserSz. 77. nyK. ftakxs «malom* EAM. 208. | kP. fiaksam, 
fiaysam SZIL. 277. nyK. ftákxsám «kiterít, kipallóz» EAM. 12. | 
kCarM. ikh^d «gyermek* PORK. 46. nyK. dddrikUd0@dQ «leány* 
EAM. 25. | kP. kukso SZIL. 96. kCarU. ku-kéd PORK. 39. kür. kukxé§ 
WICHM. 208. nyK. kukxiS «száraz* EAM. 56. j kP. küksö «magas* 
•S/IL. 96. kCarU. kükédn PORK. 34. küysdn «fönt» PORK. 38. | kP. 
moks SZIL. 125. moys GEN. 48. kCarM. mokédzd PORK. 31. moyídéd 
•(3. sz. birtokraggal) PORK. 25. nyK. mökxg «máj» EAM. 79. | kP. 
-műké GEN. 59. müys GEN. 73. kCarU. müks PORK. 16. müys 35. 
müfds 26. nyK. rnukxs «méh» EAM. 81. | kP. kCarU. poksdm 
•GEN. 52. PORK. 40. nyK. pokxé§m «dér, fagy* EAM. 102. | kP. 
poksel «közepe vminek* SZIL. 171. poyselan (lat.) GEN. 23. kür. 
jpokxselrid (loc.) WICHM. 214. nyK. poksaln§ (loc), pokxsalftarna 
«középső ujj* EAM. 102. | kP. pü%s SZIL. 180. kCarM. piiydá 
PORK. 25. kE. püks BUD. CserSz. 77. «dió» nyK. pükxé «mogyoró* 
EAM. 107. | kP. seks, seys, seys SZIL. 213. nyK. sákxé «epe» EAM. 
128. | kP. siks GEN. 55. siys GEN. 48. kür. sikx§ WICHM. 215. 
kCarU. siys PORK. 19. siydsem (acc.) 15. kCarM. sdjds PORK. 26. 
nyK. sekxi «füst» EAM. 130. | kP. sokso GEN. 56. kCarU. soksd 
PORK. 16. kUr. éokxsS WICHM. 206. nyK. sö'kxs§ «meleg, forró* 
BAM. 134. | kP. ukS SZIL. 268. u/i GEN. 46. kCarU. uksdto (3. 
sz. birtokrag) PORK. 39. kCarM. u'yds 24. uydhzd 46. kür. ukxs 
WICHM. 214. nyK. ukxi «ág» EAM. 159. 

O r r h a n g után általában g áll, néha y. WICHM. -nál nyK. 
nyjar. kür.-ban g, kM. kCar.-ban G, PAAS.-nál küfa-ban y; pl. 
nyK. tsyygém, nyJar. tsyygém, kP. cüygem (SZIL. 29.) ~ kM. tsüy-
Gé'm, kCar. isüyGalé'm WICHM. FUF. VI. 32. ~ küfa tjüyyem 
PAAS. FUF. II. 188. «csíp, mar* | küfa lopéayye PAAS. s-laute 
111. «v» kP. lofisayge SZIL. 115. «káfer, mistkáfer*, nyK. lap'rsayg§ 
«hűmmel (insekt)* EAM. 67. | küfa meyye PAAS. KSZ. II. 123. ~> 

i P . meyge SZIL. 122. kCar. meygd PORK. 51. nyK. ma'yg? EAM. 
25* 
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78. «karó, oszlop, czölöp» | kM. pu-se'yGd «fa» WICHM. FUF. VL 
21. *s> kP. puseyge SZIL. 178. kCar. pu-seygd PORK. 11. nyK. 
pusaygd RAM. 126. id. | nyJar. sere'ygd, kUr. sere'ygd ~ kM. 
sere-yGd, kCar. sere'yGd WICHM. FUF. VI. 18. ^ küfa serénye 
PAAS. s-laute 51. «cyprinus rutilus» | küfa suyyaltam PAAS. 
s-laute 21. ~ kP. suygaltam GEN. 47. «arczraesik, alábukik», 
nyK. s§ygem «stossen, umfállen» RAM. 139. — kP. solemgdódn 
«jégesőtől» GEN. 58. tumangdédn «ködtől» GEN. 59. püanyaédrt 
«fogától» GEN. 59. (de: püankdédn GEN. 57.) | nyK. mpí-gitsdn 
«tőlem» RAM. 197. és minyitsem RAM. 2. keremn-gits «kötéltől» 
RAM. 139. | kP. fioley-gdú «ha leszállok)) (fiolem) GEN. 13. koley-
gdn «ha meghalok" (kolem) GEN. 13. iley-gdh «ha élek» (ilem) 
GEN. 13. j kP. hy gol «nem hallottam» (kolam) GEN. 7. | nyK. 
am goS§ «nem hagyok» (kodam) RAM, 51. | kP. er colpan gané 
GEN. 56. yane GEN. 57. «mint a hajnalcsillag)) | kUr. nömnay 
gai «magunkféle» (nömnan) WICHM. 222. | kP. édédm gösö «vad 
kecskew GEN. 41. (de: s. kösö GEN. 40.) | nyK. . . . U0man'^ g§r§k 
((...nevű hegy» (k§r§k) RAM. 190. | nyK. üln^-golta «kiitta» (tkp. 
«iván küldte» [koltem]) RAM. 192. | nyK. kuzen^-gen «mászott» 
(tkp. «mászván mentő [kajem]) RAM. 59. | nyK. postaren^-gerőes 
«összeszedheti» (kerdam) RAM. 211. | kP. joyen yoődn ((lecsur
gott)) (tkp. «folyva maradt» [kodam]) GEN. 58. 

Z ö n g e és z ö n g é s m á s s a l h a n g z ó előtt WICHMANN-
nál G zöngés tenuis áll; pl. kUr. OG li «nem lesz»> WICHM. 208. \ 
kaUűlan «embereknek)) (kalSk «nép») WICHM. 208. j kaivGÜui 
((madárnak)) (káidk) WICHM. 210. | koGlaset ((közötted)) (kP. kok!a) 
WICHM. 219. || OG fiot's «nem esik» WICHM. 211. | OG d'ülőal «nem 
iszik)) WICHM. 224. 

K. r ~ nyK. / . 
77. kP. reyenge SZIL. 189. kCar. reyen^d PORK. 24. ~ nyK. 

re%en RAM. 114. «moh» || kP. mo-yane GEN. 32. «--> nyK. mayán 
RAM. 128. «milyen ?•> | kP. tuyane GEN. 30. kUr. tuyai WICHM. 
230. ~ nyK. Uyen RAM. 145. «olyan» | kCar. tdyaúd PORK. 10. 
kUr. tSyai WICHM. 230. ~ teyen, teye'nd RAM. 144. «ilyen». 
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T o r o k h a n g ós a j a k h a n g v á l t a k o z á s a . 

78 . TROICKIJ j u bundás «csuklik» SZIL. 59. ~ kP. jü^n-
Zam id. SZIL. 59. | kP. küfa siifiö GEN. 239. PAAS. s-laute 34. ~ 
küfa éüfó ibid. kE. stigö BUD. CserSz. 64. nyK. Í9f? RAM. 130. 
«szú» (vö. csuvAnatri s'éGd, édGd PAAS. s-laute 34.) | kP. küfa 
süfidl-fiüt SZIL. 239. PAAS. s-laute 33. kM. sü'finl-fiüt WICHM. 

FUF. VI. 21. nyK. fr#/fcf RAM. 140. «nyál»; kP. küfa sufiedem 
SZIL. 239. PAAS. s-laute 33. nyK. éd0fiem, sd0fie'das RAM. 140. 
«köp» ( < ¥süyl- *c*li%>) «•* mdM. selgd-, E. selgd-, sálgi- «köp»; 
M. selgd, E. selge, sálga «nyál» PAAS. s-laute 33. | kP. tufidr 
SZIL. 258. kür. tüfiSr WICHM. 209. kCar. twfor PORK. 29. ~ nyK. 
•tdy§r RAM. 155. «ing; fehérnemű». 

k > p. 
79 . Mindannyiszor s előtt; pl. kP. lofisayge SZIL. 115. küfa 

lopéayye PAAS. s-laute 111. «káfer, mistkáfer, (GEN.-nél még:) 
wespe», nyK. lapéayg§ «hűmmel» RAM. 67. ~ mdE. loksetf, 
loksej, M. lokéü (< loküi) PAAS. s-laute 111. | kP. lups, lufis 
SZIL. 119. kür. lup<ré WICHM. 224. kCarU. lufidé PORK. 16. TROICKIJ 
rups SZIL. 191. nyK. iSpVg RAM. 73. «harmat» ~ mdE. laké, leké 
«reif, rauhfrost» PAAS. s-laute 105. mdM. leé ML. 12. | kP. lups 
SZIL. 119. kür. lup<í>é WICHM. 237. kCar. lufié PORK. 23. lufidé PORK. 
24. nyK. l§pfé RAM. 73. «ostor» ~ md. lokso, lokéá id. PAAS. 
s-laute 105. | kP. supéam GEN. 15. éuvsam GEN. 46. kCar. 
supsa'm PORK. 24. éufisam PORK. 28. kür. éup'féam WICHM. 212. 
nyK. s§'p(Psam RAM. 139. «húz, szopik, dohányoz» *» mdM. 
soksS- «szopik» PAAS. s-laute 105. 

c) t ~ ő ~ d. 
80. M a g á n h a n g z ó k k ö z ö t t általában 3 áll; pl. K. 

fiüt, nyK. fid0t «víz» ~ kP. fiüddm GEN. 3. nyK. fi90dd0m RAM. 
13. (acc), kÜr. fiüőet (2. sz.) WICHM. 227. | küfa jüt «éj» ~ 

jiidet «éjed» PAAS. KSZ. II. 201. | kP. kür. nyK. kit, kCar. kdt 
«kéz» ~ kP. nyK. kiőem GEN. 6. RAM. 147. kür. kidem WICHM. 
241. kCar. kdde'm PORK. 58. «kezem» | kut (melléknévileg) «hat» 
«-o kP. kuddt SZIL. 95. nyK. ku'ddt RAM. 58. id. (főnévileg) | K. 
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pot, nyK. pat «fazék» ^ kCar. pö'ddm (acc.) PORK. 15. || nyK. 
iadam, K. jodam «kérdez» ~ nyK. iat «kérdezz» EAM. 26. | kodam* 
«marad* ~ kP. kot «maradj!» GEN. 6. (de: kodem «hagy»: kP. 
kodo, nyK. kod§ «hagyj!») | K. ludam, nyK. Wdam «olvas, szám
láb) ~ nyK. fát «olvass!» KAM. 176. | kCar. lüdam «fél»> ~ ot lüt 
«nem félsz» PORK. 1. | kP. muíedam «jósol» ~ muzet «jósolj»>-
GEN. 37. | nyK. olmSdas «sikerüli) ~ ok olmSt «nem sikerül)) J 
kür. pidam «köt» ~ pit «köss!» WICHM. 210.*) 

8 1 . Nem ily következetes már a hangmegfelelés a követ
kező esetekben: 

a) A m á s o d i k s z e m é l y t i b i r t o k r a g o s s z ó k n á l 
a kUr. és kCar.-ban megmarad a t, ha utána redukált magán
hangzó áll, pl. kP. ojéat «gyermeked») GEN. 14-. ~ kCar. aza'tdm 
(acc.) PORK. 14., de : kP. ajzaddn (gen.) GEN. 14. | kCar. fiujet 
<(fejed» PORK. 52. ~ fíujetdm PORK. 13. kür. fiuietdm WICHM.. 
218. (acc.) | kCar. d'olet «lábad» PORK. 45. ~ d'ole'tvm PORK. 22. 
kUr. joletdm WICHM. 210. de : kP. joleddm GEN. 77. (acc.) | kCar. 
körlet «belsőd* PORK. 45. ~ k'óryetdm PORK. 47. de: kP. köryeddm 
GEN. 75. (acc.) | kCar. kuruket «hegyed» PORK. 38. »v kuruketdm 
PORK. 51. kür. kürSketdiri WICHM. 223. | kCar. omet «álmod» •» 
ometdm (acc.) PORK. 57. | kür. süet «nyakad» ~ süetdm (acc.) 
WICHM. 236. | kCar. sudet «füved» PORK. 37. ~ sudetdm PORK. 
46. | kP. ümdret a életkorod)) GEN. 6. ~ kür. limdretdm (acc.) 
WICHM. 245**) 

*) A dentalis hangok fgr. megfelelőire nem terjeszkedem 
ki. — L. SETALA : A finnugor d és 8' NyK. XXVI. 378—437. — 
MUNKÁCSI : A finn-magyar d ~ L és d ~ z hangmegfelelésekről.. 
NyK. XXVII. 129. — GENETZ : Suomalais-ugrilaisen d ensim-
máisen ja toisen tavuun vokaalien válissá (A finnugor É az első 
és második szótag hangzója közt) Váhaisiá Kirjelmiá XIII.* 1—-
12. — PAASONEN : Adalék a finnugor d' hang történetéhez. NyK. 
XXXVIII, 190—192. 

**) A kUfa-ban szabályszerűen van; pl. jiiret «esőd» «v 
jüredam (acc.) PAAS. KSZ. II. 201. \ jüdet «éjed» ~ jüőeddm (acc.) 
PAAS. KSZ. II. 201. | kecet «napod» ~ keceődm (acc.) PAAS. KSZ. 
II. 201. | perket «áldásod» ~ perkeddm (acc.) PAAS. KSZ. II. — 
A nyK.-ban: drftezet ((gyermeked)) ~ drfiezeddn (gen.) EAM. 174. j 
kalpaket «sapkád» ~ kalpake'dd0'm (acc.) EAM. 51. — de: détet 
«öved» ~ dstetd0m (acc.) EAM. 22. 
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b) A f o s z t ó k é p z ő (és abessivusi rag) ő-je is váltakozik 
í-vel; és pedig a kP.-ben általában t van, a kUr. és kCar.-ban 
o, a nyK.-ban legtöbbször ő, de t is; pl. nyK. atáde «atyátlan» 
KAM. 8. | nyK. fiol'ade'ok «akaratlanul» KAM. 15. | nyK. pmSőe'ok 
«istentelenül» RAM. 31. || kCar. fiozdde «irás nélkül* PORK. 57. ! 
nyK. 9stede «tevés nélkül» RAM. 5. | kCar. d'üde PORK. 38. és 
iüte (sic!) RAM. 53. «szomjan* (tkp. «ivás nélküli)) | kP. kalaédte 
«mondás nélkül» GEN. 35. j kP. koddte ((hagyás nélkül» GEN. 52. I 
nyK. koltSde «küldés nélkül» RAM. 186. | nyK. küte (sic!) «fövés 
nélküb) RAM. 60. | nyK. kwzSde ((fölkelés nélkül* RAM. 59. | kP. 
hstdte «csinálás nélkül* GEN. 58. | nyK. m§'ndz§de «nem tojott» 
RAM. 82. | kCar. murdde «éneklés nélkül» PORK. 38. | kP. nahktdie 
«vetetés nélküb) GEN. 58. | kCar. ongdőe «nevelés nélkül» PORK. 
57. | kCar. orhde «elválhatatlanul» PORK. 32. j nyK. páleSedt «mivel 
nem tudja» RAM. 5. | kCar. pdstddeat wrátevés nélküb) PORK. 55. j 
kP. pute «nem adván» GEN. 56. | kCar. ríizalődőeat «ha nem 
rázzák" PORK. 55. | nyK. hndzdde'ok ((tudtomon kivüb) [ kUr. 
sude WICHM. 227. nyK. so-te (sic!) RAM. 103. 163. 175. «nem 
érvén rá» | kGar. mde «nem erjedve» PORK. 51. 

kP. fiitdtne «erőtlen» GEN. 58. | nyK. pmSŐSmS «istentelen» 
RAM. 31. | nyK. k\nddddmd0 «kenyértelen* RAM. 47. | kCar. lu'odmd 
«csonttalan» PORK. 27. | kCar. okna'ddmd «ablaktalant) PORK. 
28. ] kCar. nn^a'ddmd «vak» PORK. 23. | kP. törzatdme GEN. 46. 
kUr. törzaSSmS WICHM. 217. kCar. torza'ddmd POEK. 28. «ablak-
talan» || nyK. fi§ísdd§m§ «váratlan, nem remélt» RAM. 17. | nyK. 
dstd'ődmdo «nem tevő» RAM. 143. | kP. joydhtdmo «nem tévedő» 
GEN. 57. | nyK. kol§d§m§ «halhatatlan» RAM. 53. | nyK. kütd0md0 

(sic!) «éretlen* RAM. 60. | kP. kucdtdmo ((tarthatatlan* GEN. 46. 
nyK. li\dmd0 (sic!) ((lehetetlen* RAM. 68. | kCar. soédn mostdddm? 
«a mely nem tudott megnőni* PORK. 45. | kP. potdtdme ((ki
fogyhatatlan* GEN. 64. j nyK. sitdddmd0 «hiányos, elégtelen* 
RAM. 121. j nyK. sindzd'Ő9md0 ((ismeretlen* RAM. 133. 

nyK. litfmás (sic!) RAM. 4. kP. litdmas GEN. 53. «a mi 
nem lesz* | nyK. si'tdődmas «hiány» RAM. 121. | kP. soktdtamas 
«a hova nem hallatszik* GEN. 56. | kP. sutdmas «a hova nem 
jut* GEN. 55. 56. 

A nyK.-ben újabb fejlemény lehet a t. A rendelkezésünkre 
álló példák mind i, o ( ~ kP. u) és ü tövű igéknél fordulnak 
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elő, ezek végén pedig a nyK.-ban lekopott a tővégi i hang, a 
mely több esetben még megvan a kP., kUfa, kM. nyelvjárások
ban (1. a névszótöveknél); a t tehát azt mutatja, hogy előtte 
itt is §-a diftongus volt egykor. 

82 . A z ö n g e m á s s a l h a n g z ó k u t á n is meglehetős 
következetlenül váltakozik a t a <?-vel és még <í-vel is, mégis 
legtöbbször a kür. és kCar.-ban van S; pl. a) l után: kP. 
koltem SZIL. 87. kUfa kolto (imp. sing. 2. sz.) PAAS. KSZ. II. 
126. kür. kolt§s§m (praet. sing. 1. sz.) WICHM. 217. kCarU. kol-
t9sdm POEK. 41. «*-» kCarM. kolőam POBK. 9. «küld» | kP. nultem 
«rág, rágcsál") SZIL. 139. nyK. noltas «wieder zu weben anfan-
gen, sich wieder öffnen», sué§r nolta «die wunde wird schlim-
mer u. schlimmer»> EAM. 87. | kP. peltem «olvaszt» SZIL. 161. 
^ kCar. pelőpmd «olvasztott» PORK. 51. | kCarü. po'ltds «gomb» 
PORK. 16. kUr. polt§san «gombos» WICHM. 229. ~ kP. poldds és 
poldds GEN. 58. nyK. po'ldSs EAM. 103. «gomb» | nyK. swldS 
EAM. 137. kCarM. suldd PORK. 52. kUr. sulds WICHM. 212. ~ 
kP. suldo SZIL. 235. «olcsó» | nyK. s§l3§r EAM. 139. kP. sulddr 
SZIL. 235. kCarM. éu'lŐ9r PORK. 16. ~ kür. sulddr WICHM. 217. 
«szárny, úszószárny» | kCar. suldds HAM. 15. ~ kP. suldds GEN. 
33. «(kenyér)szelet». 

A fosztó képzőben a kP. és nyK.-ban t van az l után, a 
kür. és kCar.-ban ő; pl. kP. joltdmd GEN. 58. nyK. ialt§m§ EAM. 
214. ~ kür. jold§m§ WICHM. 213. kCar. cXolddmd PORK. 24. ((lá
batlan ». 

P) r után legtöbbször S van; pl. kP. mardeé GEN. 59. 
kUfa mardeé PAAS. KSZ. II. 35. kCar. marSe'£ PORK. 1. kür. 
marosé WICHM. 20. «szól, wind» (de: nyK. mardez EAM. 77.) | 
kP. örően (praet.) GEN. 23. nyK. ö'rőam EAM. 93. «hízik» j kP. 
öTŐdZ «oldal; félreeső, idegen» SZIL. 150. kCar. ö'rődz'-oya 
«oldaldeszka» PORK. 11. örddskdrak «kissó oldalt» PORK. 9. nyK. 
ö'rddz' «idegen», örddét90 «oldalt», örd9skd0 «auf die seite» EAM. 
93. | kP. sordo GEN. 60. kCar. so'rdd PORK. 6. nyK. sa'rdS EAM. 
129. «jávorszarvas». 

Ellenben: nyK. kerőds EAM. 45. ~ kP. kertam GEN. 50. 
«bír, -hat». 

A fosztó képzőkben kP. és nyK. t felel meg a kCar. és 
kür. $-nek; pl. nyK. surt§m§ «szarvtalan» EAM. 137. | kP. purte 
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-«bemenés nélkül* GEN. 32. | kCar. purdé «harapás nólkül» PORK. 
45 . | kür. perőe «verés nélkül* WICHM. 222. 

7) n után a kCar.-ban (PoRKKÁnál) ő áll; pl. kCar. inŐe's 
PORK. 18. 26. ~ kür. indes WICHM. 230. kP. indese GEN. 58. 
nyK. 9nde'kxée RAM. 21. «kilencz» | kCar. kanda's PORK. 26. ~ 
kür. kandas WICHM. 223. kP. kandase GEN. 49. nyK. kandá'kxsd 
JÜAM. 42. «nyolcz» | kCar. kinÖ9 PORK. 37. kinddm (acc.) PORK. 
22. — kCar. kinddle'c (abl.) PORK. 26. kür. Undd WICHM. 207. 
kUfa kindet (birtokrag. sing. 2. sz.) PAAS. KSZ. II. 129, kP. kinde 
•SZIL. 77. nyK. ki'ndd RAM. 49. «kenyér, gabona* | kCar. mü'nddr 
PORK. Aik. III. 122. münddmd (loc.) PORK. 22. «*-» kür. mündür 
WTICHM. 221. kP. münddr SZIL. 129. nyK. nid0'nddr RAM. 84. 
«messze» | kCarU. pundas PORK. 43. ~ kür. pundas WICHM. 
212. kP. pundas SZIL. 182. nyK. p§ndas RAM. 108. «fenék» | 
kCar. t9landa PORK. (U.) 38. (M.) 18. ~ nyK. tdlándd RAM. 172. 
« nektekw. 

S) m után a kP. kUr. kCar.-ban d, az nyK.-ban d; pl. 
kP. kdhmde SZIL. 79. kCar. kgfomőd PORK. 28. ~ nyK. kdh0mndd 
RAM. 46. «köldök» | kP. kunida GEN. 46. kCar. kumda PORK. 18. 
~ nyK. k§mndd RAM. 62. «széles» j kP. komddk GEN. 33. ~ nyK. 
komddk RAM. 54. «hanyatt* | kür. törtidőn WICHM. 242. kCar. 
temda'n PORK. 16. 35. ~ nyK. tdmddn RAM. 128. tdmndán RAM. 
183. (< kP. tendan GEN. 6.) «tietek» | kCar. temőam PORK. 56. 
~ nyK. tandam, támdam CASTR. 21. «titeket*. 

WICHMANN szövegeiben zöngemássalhangzók előtt z ö n 
g é t l e n m é d i a áll, pl. kür. (SiDld WICHM. 227. ~ kCar. ftith 
PORK. 39. «ötven» | kür. tuülan WICHM. 210. ~ kCar. tutlan 
PORK. 7. (de: tuőla'n PORK. 6.) «annak* | kür. kozlavlan ((feny
vesednek* WICHM. 221. | kür. jeseDlan ((feleségednek* WICHM. 
236. | nyJar. nyK. ki'D-lapa «handfláche, flache hand* WICHM. 
FUP. VII. 42. | kür. korneülan «utadnak» WICHM. 239. | kür. 
küfiareDlan «hidadnak» WICHM. 239. [| kür. ku,D lumnd «hat ige* 
(vö. ludam «olvas, számlál*) WICHM. 227. || kür. ÍD nal «ne vedd 
el* WICHM. 211. | kür. ftÜD nalőales «a víz fölszivárog* WICHM. 
218. || kür. küfDnd WICHM. 212. ~ kP. kürtnö SZIL. 100. nyK. 
kdrtni RAM. 48. 

Valószínűleg így lesz a kCar.-ban i s ; legalább PORKKA 
szövegéiben az ily helyzetben levő ő azt sejteti; pl. tudla'n 
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PORK. 6. és tutlan PORK. 7. «neki» | ftüdlan PORK. 35. 39. éa 

ftütlan PORK. 55. «vízhez, vízért» || modmd «játék» PORK. 34. f 
ulad mo és ulat mo «vagy-e?» PORK. I.1) 

í > kP. U ~ küfa, kM., kUr., kCar. U ~ nyK. is. 

8 3 . kP. /^c , £t<? GEN. 58. - kP. /%,í GEN. 2. kCar. 0& 
PORK. 25. nyK. fo0t EAM. 18. | kP. (&é GEN. 7. kür. fíitt WICHM. 

227. kCar. /&«? PORK. 41. nyK. /ft0*« EAM. 19. ~ kür. $%B& 
WICHM. 227. kCar. pith PORK. 7. 40. [kP. piéle GEN. 51.] 
«ötven» (h, le < lu «tíz»); vö. még: ziirj. vit, finn viite- stb. 
MNyh3. 140. | kP. sörmdé SZIL. 229. küfa sörmdé' PAAS. s-laute 
109. kM. sö'rmnt's, kür. se'rmdű, kCar. sö'rmSís, nyJar. sö'rmnts, 
nyK. se'rrridts «fék» WICHM. FUF. VI. 23. 24. ~ votj. sermet 
WICHM. Wok . 54. zürj. sermed WICHM. UO. osztjK. sermat, 
vogÉ. sermát id. PAAS. s-laute 109. | kP. Síié SZIL. 232. küfa 
süc PAAS. s-laute 14. kM. kür. kCar. süfs, nyJar. s§ts, nyK. s§ts, 
sSts WICHM. FUF. VI. 23. 24. «korom» ~ md. sod id. votj. su, 
zürj. s a (vö. PAAS. s-laute 14. SET. FUF. II. 257. WICHM. FUF. 
VI. 24.) | kP. tié SZIL. 247. küfa tic PAAS. KSZ. II. 129. kür. 
tits WICHM. 224. kCar. tic PORK. 21. tiismas HAM. 5. nyK. tsits*), 
EAM. 152. «tele» ~ finn tay te- id. 

A második személyi! birtokrag: t; pl. kP. jalet GEN. 66. 
kür. jolet WICHM. 210. kCar. d'olet PORK. 45. nyK. ialet EAM. 
32. «lábad» ( < jol, ial). — A következő példákban sziütén végbe
ment ez a hangváltozás: kP. erydá GEN. 44. (acc. erydédm GEN. 
27.), kCarM. t'rytá PORK. 12. (acc. er-fdhm PORK. 48. dat. erydé-
la'n PORK. 13.) «fiad» (< er?e, erydf) || kCar. seskdédm «menyedet*) 
(kP. seske GEN. 58.) PORK. 48. || kE. so-loc «öcséd» (kP. solo-

*) PoRKKÁnál más esetben is váltakozik a d és t: $üt «éj»:. 
d'iidsd (birtokrag. 3. sz.) PORK. (Ü.) 20. J Midét PORK. (U.) 19. 
es Iwtédé? (birtokrag. sing. 3. sz.) PORK! (U.) 16. «megmaradt» | 
fíüd-kolet PORK. (ü.) 17. és {Hit kolet PORK. (ü.) 37. «vizi halad» j 
@üő rw PORK. (Ü.) 18. 36. és @üt kdé PORK. (M.) 13. «vízből».— 
Megjegyzendő még kP. ko£ dul «fenyőtűz» (tul) GEN. 38. 

2) A nyK. alak kezdő ís-je kétségtelenül assimilatio követ
kezménye. 

3) Fontos a rag előtt az e helyett álló redukált hang. 



* 
CSEREMISZ NYELVTAN. 3 7 5 

GEN. 27.) CserGr. NyK. VI. 206. || kP. moc «mid?» (mo «mi?» 
kérdő névmás) GEN. 36. | kP. skanec «magadnak» (éke dat.-a) 
GEN. 61. | kP. tdlanec «hozzád, neked» (tin dat.-a) GEN. 1. 35. 

Az igeragozásban az egyes számi 2. sz. ragja szintén így 
fejlődött a praeteritumokban; pl. kP. nahc GEN. 6. kCar. na'foé 
PORK. 3. «vettél* (nálam) I küfa tolSís «jöttél*, (iolam) PAAS„ 
(levélbeli közlés) | nyK. kastdts «jártál» (kastam) KAM. 76. || kP. 
ifoédé «éltél* (ilem) GEN. 69. | kCar. mi'sdc «mentél» (miem) 
PORK. 3. | nyK. susats «dobtál* (suem) EAM. 196. 

A többes 3. személy ragja is eredetileg í; meg is maradt 
mindenütt, csak az -am végű igék prseteritumában nem; pl. kP. 
luktdé «kihoztak» (lukiam) GEN. 6. | kUfa toWi «jöttek* (tolam)-y 

lektMs ((kimentek* (lektg,m) PAAS. (levélbeli közlés) [ kCar. tüna'-
foc «kezdenek» (tünalam) PORK. 11. 

így jött létre az ablativus ragja is ; pl. kP. münddrc, münddr-
édn SZIL. 129. kE. mündürc BUD. CST. III. 464. nyK. md0nddrtsdn. 
RAM. 84. «messziről* (< münddr, md0nddr «messze*) | küfa kü-
hpCdn PAAS. KSZ. II. 131. kür. küsüt's WICHM. 203. kCar. kü'édédn. 
PORK. 32. nyK. küh0ts RAM. 60. küédtsdii RAM. 161. «fölülről, 
fönt* (vö. küsdl «felső*). — T e s t e s r a g o k o n : kP. üődrleé 
«leánytól» (üddr) GEN. 6. | kCar. ile'c «jégtől» (i) PORK. 1. | 
kür. mSletsna «tőlünk» (me) WICHM. 223. | Az nyK.-ban csak a 
régi evangéliumfordításban egy-két példában: juma l 'e ts (o: 
pnidlets) «istentől» WIED. 34. || kP. ftütkdé (fíüt) GEN. 6. kCar. 
$ü.t kde PORK. 13. «vízből* ] kür. pörtkdt's WICHM. 215. nyK. 
pört-yitsdn RAM. 205. (port) «szobából*. 

Az eredeti t alaknak mindössze csak ennyi emléke ma
radt: kP. me fiertna «mi értünk* GEN. 61. (de külömben: kP. 
fíerc GEN. 61. fiercdn GEN. 65. kür. fterjtidn WICHM. 225. kCar_ 
fte'rédn PORK. 11. nyK. pe'rHs, pe'rHsdn RAM. 100. «ért, miatt*) |[ 
taletle «többé ezután* (üf. 22. 96. Car. 21.) SZIL. 248. | Ilija. 
let oznok «Illésnél előbb* (Ocs. 92.) SZIL. 109.— Ez a ű, isy 

ts t e h á t k é t s é g t e l e n ü l a z o n o s a f i n n u g o r n y e l 
v e k a b l a t i v u s i r a g j á v a l . 

Végre még egy képzőben is végbe ment ez a hangváltozás; 
pl. nyK. kelydts «mélység» RÁM. 44. ~ kCar. ke'lrdt id. PORK. 
b. | nyK. kükxstts «magasság* RAM. 60. kP. kiiksdé GEN. 74. ~-
TROICKIJ küks9t id. SZIL. 96. (kük*sd «magas*). 
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t > r. 
84 . Csak a nyK.-ban fordul elő ez a hangváltozás, és pe

dig m, n, l és s mássalhangzók előtt; pl. @a'd§ «est»>: [járóid*) 
<loc.) «este» EAM. 9. ( ~ kP. fíotno id.) SZIL. 276. | nyK. fid0tlaygd 
«meise» EAM. 19. ~ nyK. (3d0rtla'?jg9 id. EAM. 18. | fiitnd EAM. 
105. ~ fiirtr)id EAM. 170.: m9>lánem (iitnd teygelá pufren §l§n 
«es war wohl vorher für mich so bestirnmt» EAM. 105. mHá'nem 
bi'^nd komi' ld0ma'n90m ta'rlás pu'jfren «es scheint mir be-
stimmt zu sein, dass ich einen knaben namens Komi miete» 
EAM. 170. | kot «év, idő»: köréd «éves»; tolmem'i-g o r s § oa mi 
akkor volt, mikor jöttem»; t§mdnmemn go'rs§ kniyá ((tanuló
korombeli. könyv» ; tdyo'rsen «azóta» EAM. 55. j nyK. iá'tlás 
«verdammen, verwerfen, verkleinern» EAM. 30. ~ nyK. iá'rHás 
id. EAM. 29. | nyK. kuatlS «erős» EAM. 57. ~-> nyK. kuarHS EAM. 
57. (elavult) | nyK. tosa'tna ~ tosar^na ( < or. ^oca^Ho) «árger-
lich, verdriesslich» EAM. 148. | nyK. totl§ ~ torHS dédes*) EAM. 
148. (tot «iz»; kP. tut, tutlo SZIL. 264—5.) 

Ugyanez történik az affrikátán végződő szavaknál is, mint
hogy a diftongus második része két mássalhangzó között kiesik; 
tehát szintén t > r hangváltozás forog itt fönn; pl. kat'skam 
«eszik)) : karnem «enni akarok» WIED. 140. | karlnet «enni 
akarsz» EAM. 36. ] ka'rm? «megevett; evés» EAM. 39. J ka'rmás 
«evésw EAM. 39. | ka'rte «étlen» EAM. 126. || m§t'sk§ «-ig» stb. EAM. 
84. —» mSrtn§ «-n» EAM. 83. | nyK. pat'sas «kinyit»: par tnem «ki 
akarom nyitni» CASTE. 7. | pd0tíkám «vág»: pum y»0rsds «fát 
kell vágnit) EAM. 113. ( sat'sam «születik»: sa'rsS «született (part.)» 
EAM. 127. j tajaiíd «ma» : ta^a'rsS «mai»; taya'réen «mától 
kezdve» EAM. 141. j teygeísd «tegnap» : teygersn «tegnapi» ; tey-
gersen «tegnap óta» EAM. 144. 

Az s, s, s h a n g o k . 

SETALA és PAASONEN véleménye szerint ez a három hang a 
cseremiszben s-sé olvadt össze. WICHMANN azonban kimutatja, 
hogy nem minden nyelvjárásban ment végbe teljesen ez a hang
fejlődés.**) 

*) Az n előtt levő l csak átmeneti hang. 
**) A 85—91. czikkek SETALA: Zur finnisch-ugrischen laut-
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a) **. 

8 5 . M é l y h a n g ú szókban minden nyelvjárásban s-sé lett. 
Pl. kP. küfa soktam «szitál», sokte «szita» SZIL. 225. PAAS. s-laute 
48. kM. sokt- «szitál» WICHM. FÜF. VI. 19. kCarM. sokte «szita* 
PORK. 50. nyK. éa'kte id. saktam «szitál» EAM. 125. «s» md. suvtne-
id. 1 kP. (GEN. 52.), küfa (PAAS. s-laute 19.), kCarM. (PORK. 32.), 
kM. (FÜF. VI. 19.) sulem, nyK. s§lem KAM. 139. «olvad» ~ md. 
sola- id. zürj. sil- id. | kP. (GEN. 6.), küfa (PAAS. s-laute 27.), 
kCarü. M. (PORK. 37. 47.) suzar, kM. suía'r FÜF. VI. 19. nyK. 
s§éar «hug» ~ md. sazor, saz§r id. votj. suzer id. 

86 . M a g a s h a n g ú szókban a kM.-ban s'-re változott, s 
így azután nem vehetett részt az *s > s fejlődésben; pl. kM. 
seks «epe» ~ kP. seks, seys, se%s SZIL. 213. küfa seks PAAS. 
s-laute 23. kür. kCar. nyJar. iekXi, nyK. sákH id. FÜF. VI. 18. 
^> md. sefe, sdpa id. votj. sep, zürj. sep id. | kM. im «zsír, 
szalonna* ~ küfa sel PAAS. s-laute 29. kür. kCar. nyJar. nyK. 
éel id. FÜF. VI. 18. r>* zürj. sil id. | kM. ser: (3'ár-ée'r «ér» «-* 
kP. ser SZIL. 214. küfa {Sür-ser PAAS. s-laute 87. kür. kCar. 
fiii'r-ser, nyJar. fiiyr-ser, nyK. sár id. FÜF. VI. 18. ~ votj. vir-
ser id. | kM. éere'yGd «cyprinus rutilus» ~ küfa sereyye PAAS. 
s-laute 51. kür. sere'ygd, kCar. sere'yGd, nyJar. sere'yg? id. FÜF. 
VI. 18. - md. sefge id. | kM. sil' «hús» - kP. fcl SZIL. 220. 
küfa s§l PAAS. s-laute 29. kür. kCar. sSl, nyJar. nyK. sel id. 
FÜF. VI. 18. 19. - md. sível, siydl,s§vdl id. votj. sil id. | kM. 
si'md «fekete» «•>-» kP. sime GEN. 1. küfa seme PAAS. s-laute 125. 
kür. kCar. se'irid, nyJar. nyK. si'md id. FÜF. VI. 18. 19. ~ 
zürj. sim «rozsda; fekete» | kM. söré'm «fölfejt» *y kür. kCar. 
söré'm, nyJar. nyK. so'rém id. FÜF. VI. 18. 19. ~ md. s§ra'ftart 
«kiszór*, votj. serani «fölfejt» | kM. sösté'm «beárnyékol, elsöté
tít* FÜF. VI. 18. 19. ~ kP. söstem id. SZIL. 229. ~ zürj. sastini 
«beárnyékol* | kM. éüi «geny» **> kP. sii SZIL. 231. kür. kCar. 

lehre. FÜF. II. 219—270. PAASONEN : Die finnisch-ugrischen 
s laute. I. Anlaut. Helsingfors. czímű értekezések tekintetbe 
vételével WICHMANN : Zur geschichte des finnisch-ugrischen an-
lautenden s- und c-laute im Őeremissischen. FÜF. VI. 17 — 39. 
czímű dolgozata alapján készültek. 
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ayJar. nyK. sü id. FUF. VI. 18. 19. ~ mdE. sij, si id. votj. 
sis<:*aiá, zürj. sis «rothadt» | kM. su'lg «klafter, faden» ~ kP. 
éül'ö SZIL. 235. kUfa iülö PAAS. s-laute 19. kür. kCar. su'fö, 
nyJar. su'ln, nyK. §dl id. FUF. VI. 18. 19. ~ mdE. sel, sül' id. 
votj. sul, zürj. sil iá. f kM. sün «ín» ~ kP. sün SZIL. 236. kür. 
nyJar. nyK. sün, kCar. sön FÜF. VI. 18. 19. ~ md. san, zürj. 
votj. s§n id. 

8 7 . S z ó k ö z e p é n s s z ó v é g é n , a kM.-ben szintén s 
áll magashangú szavakban*); pl. kM. seks ~> kür. kCar. nyJar. 
sekxs, nyK. sákxé, kP. seks, seys, seys SZIL. 213. kUfa seks PAAS. 
s-laute 23. | kM. söstém «beárnyékol, elsötétít» WICHM. FUF. VI. 
18. ~ kP. sostem id. SZIL. 229. (vö. zürj. sastini «beárnyékol» 
WICHM. FUF. VI. 19.)**) 

b) n. 
8 8 . A fu. s általában s-re változott minden nyelvjárás

ban ; pl. kM. sen FUF. VI. 20. kUfa sen PAAS. S laute 127. 
nyK. éin RAM. 132. «tapló» ~ votj. senki id. | kM. síjtfo FUF. 
VI. 20. kUfa sdrdU PAAS. s-laute 59. nyK. h'fdt RAM. 130. 
* szemölcs)) ~ mdE. silfé, sel'ga id. | kM. sii FUF. VI. 20. kUfa 
iij PAAS. s-laute 54. kP. si SZIL. 216. nyK. si RAM. 132. «ezüst» 
^« mdE. éija, M. sijá id. votj. sijáni «fénylik, ragyog)) | kM. 
iii-yol FUF. VI. 20. nyK. éi'rol «harcsa» RAM. 132. ~ mdE. 
4ije, M. sijá | kM. sirkámd FUF. VI. 20. kE. solkama* BUD. 
OserSz. 47. «mellcsat» ~ mdE. sulgamo, M. sulga'm id. | kM. 

*) Minden más esetben é van a kM.-ben is; pl. kM. sisim 
WICHM. FUF. VI. 20. kP. sssdm GEN. 40. «hét» ~ mdE. sis'im, 
votj. zürj. siéim id. WICHM. FUF. VI. 20. | kM. éi'étd WICHM. 
FUF. VI. 2Ö/küfa, kP. siste PAAS. s laute 111. SZIL. 219. kCarM. 
sist9 PORK. 27. nyK. sistd RAM. 133. <«harkály» ~ votj. zürj. siz 
WICHM. FÜF. VI. 20. | kM. H'iU WICHM. FUF. VI. 20. kUfa kP. 
siste PAAS. s-laute 112. SZIL. 219. kCarü. hstd PORK. 45. nyK. 
éd'sld RAM. 132. «viasz» ~ votj. sus, zürj. sis WICHM. FUF. VI. 
20. || kM. t'sdska', kMAz. Uáska' «reisig» WICHM. FUF. VI. 29. 
nyK. tsa'sker «reis, reisig» RAM. 150. kP. caska «nyirfa» SZIL. 17. 

**) Mindössze azt a néhány adatot használhatom csak föl, 
a mi WICHM. FUF.-beli kis dolgozatában előfordul, mivel ebből 
az érdekes nyelvjárásból más szöveget még nem adott ki föl
fedezője. 
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•Máim FUF. VI. 20. kP. tóm. GEN. 40. hm SZIL. 213. nyK. 
sd0m RAM. 140. «hét» (számnév) ~ mdE. sis'em, éié^im, M. 
üsdm id. votj. éiéim id. | kM. svst? FUF. VI. 20. küfa kP. 
•siste PAAS. s-laute 111. SZIL. 219. kCarM, sistd PORK. 27. nyK. 
sistd RAM. 133. «harkályt) ~ votj. zürj. síi j kM. si'std FUF. VI. 
20. küfa kP. siste PAAS. s-laute 112. SZIL. 219. kCarü. sdéta 
PORK. 45. nyK. h'std RAM. 132. «viasz» ~ votj. éué, zürj. éié j 
kM. si-éd FUF. VI. 20. küfa ém PAAS. s-laute 124. kP. hze 
•SZEL. 223. nyK. édfa RAM. 134. «ősz» ~ mdE. M. soké {és soké < 
*éoks dissimilatio folytán) id., votj. éiéjl, sizil < *éizil id. j kM. 
M'$it(m FUF. VL 21. kP. küfa éii'^l-Süt SZIL. 239. PAAS. 
^-laute 33. nyK. s*°(3dt, s^$ylftd0t RAM. 140. «nyál» ~ mdM. 
•éülga, E. éelge id. votj. salani, zürj. éelalni «köp» | kM. su'do 
FUF. VI. 21. kP. küfa sudö SZIL. 233. kCarü. südö PORK. 26. 
nyK. südd0 RAM. 138. «száz» ~ md. éado, éadá id. votj. ém, zürj. 
s'o id. | kM. mi FUF. VI. 21. küfa süj PAAS. s-laute 37. kP. sü 
SZIL. 230. nyK. sü RAM. 138. «nyak» ~> mdE. éive «gallér», votj. 
éil zürj. süi «nyak» | kM. süi FUF. VI. 21. küfa süj PAAS. 
s-laute 53. kP. sü SZIL. 230. kE. sü, su BUD. CserSz. 50. nyK. 
éii RAM. 138. sít CASTR. «szén» ~ md. éed', éád' id. | kM. süm 
FUF. kP. süm SZIL. 235. nyK. süm RAM. 138. «szív» ~ mdE. 
éede^, éedej, éadíj id. votj. éulem, zürj. s'g^m- id. | kM. sü'ryg 
nhegyi erdő» FUF. VI. 21. kE. sürgő «nagy erdőség» BUD. 
CserSz. 51. «v votj. éur: mu-éur «eine waldige strecke landes 
•(bes. zwischen zwei flüssen)», éur-li «rückgrat», zürj. li-éur 
«rückgrat». 

89 . Néhány szóban a kM.-ben olyankor is s áll, mikor a 
többi fgr. nyelvek nem adnak kétségtelen bizonyságot, hogy az 
*s itt az eredeti hang. Ilyen példák a következők: kM. seld'm 
FUF. VI. 21. kP. selam, selam SZIL. 213. nyK. selam RAM. 129. 
«hasít» (vö. SET. FUF. II. 264.) | kM. seyGd: yu-se'yGd «fa» 

FUF. 21. kP. pu-seyge SZIL. 178. kCarM. pu-se'ygd «élőfa» 
PORK. 26. nyK. üiygd «törzs» RAM. 128. pusáygd «fa» RAM. 106. 
{vö. SET. FUF. II. 255., a ki jésítetlen s-et állapít meg) | kM. 
si'núzis: si'núzistar «CHHHH KaMeHL (blauer stein)» ~ mdM. éen, 
E. sen (vö. SET. FUF. II. 250. szerinte jésítetlen s az eredeti 
Iiang) | kM. sör FUF. VL 21. kP. sör SZIL. 228. nyK. sör RAM. 
135. «szöglet, oldal.) (vö. SET. FUF. II. 268.) | kM. éü-Őys FUF. 
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VI. 21. kP. süddé SZIL. 232. «abrincs» (PAAS. s-laute 45. mdE. 
sodo-, M. soiS-, sod§- «köt» szóval kapcsolja össze, tehát fgr. 
s-et feltételez) | kM. süskd'm FUF. VI. 21. kP. süskam SZIL. 228. 
nyK. saskas EAM. 131. «töm, betöm» (vö. SET. FUF. II. 258. 
zürj. sutsni «anstossen [intr.J, sich stosseno szóval köti össze). 

*é > s (s). 
90 . Van még néhány eredetileg *s'-szel kezdődő szó, me

lyekben az nyK.-ban s áll (s'-sel is váltakozva): nyK. sermdts ~* 
nyJar. sö'rmnts, kCar. sö'rmdt's, kür. se'rnwt's, kM. sö'rmnts FUF. 
VI. 23. 24. küfa sörmdc PAAS. 's-laute 109. kP. sörmdc SZIL. 229. 
«fék, kantára ~ votj. sermet, zürj. sermgd id. | nyK. Sdr ~ kUr. 
s§r «charakter, art, gewohnheit, weise; bau (z. b. einer ma-
schine))) FUF. VI. 23. 24. ~ zürj. ser «gewohnheit, sitté, weise» ! 
nyK. s9'rm§ <̂» nyK. éo'rmo, kCar. surma'ysd, kM. surma'íjsi FUF. 
VI. 23. 24. kP. surmanse (RINGW.) SZIL. 237. «biúz» (vö. votj. 
sor «nyest») | nyK. s§ts (és s§ts) ~ nyJar. s§ts, kCar. kür. kM. 
sut's FUF. VI. 23. 24. küfa süc PAAS. s-laute 14. kP. síié SZIL. 
232. «korom» (a kM. süt's er. s'-re mutat; de vö. md. sod «ko~ 
rom», zürj. sa id. votj. su id. PAAS. s-laute 14. és SET. FUF. I I . 
257.) | nyK. synzá (EAM. 133. sindzá és syndza) ~ nyJar. srndza> 
kür. sind'éá-, kCar. kM. sinóíá' WIOHM. FUF. VI. 23. 24. kP. 
singa SZIL. 217. küfa sintfa PAAS. s-laute 34. «szem» ~ mdE. 
selme, votj. zürj. sin id. j nyK. synzém (EAM. 133. s}ndzás és 
sindzás) ~ nyJar. syndzém, kür. sind'éé'm, kCar. kM. sinúzé'm 
FUF. VI. 23. 24. kP. tfto^m SZIL. 218. «tud» ~ votj. siémi 
«gelübde tun», zürj. sid'éni «czélt találnia | nyK. synzém (EAM. 
133. si'ndzem és syndzem) «*J nyJar. éyndzém, kür. sindéé'm, kCar. 
kM. sinDÉé-m FUF. VI. 24. kP. singem SZIL. 218. «ül» (vö. SET. 
FUF. II. 264.) | nyK. süm: ko'l-süm «pikkely», kCarU. kol-süm 
id. PORK. 7. ~ nyJar. ko'l-inm id. kCar. süm, sóm, kür. kM. 
süm «pikkely, fahéja FUF. VI. 24. kCarM. süm «héja PORK. 27. 
kP. süm «pikkely» SZIL. 235. küfa süm «schale (z. b. der rübe> 
der eis, der nuss); baumrindea ~ md. sav «pénz», votj. sem 
«héj», zürj. s§p «héj, pénz a | nyK. (a régi evang. ford.-ban) s u n 
(EAMST. 137. sun, WICHM. sun) ~ nyJar. kCar. kür. kM. sun FUF. 
VI. 24. küfa sun PAAS. s-laute 41. kP. sun SZIL. 236. «agyag» 
~ md. soron id. votj. smi, zürj. éoi id. 
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Egy ilyen eset a kE.-ben is előfordul: sujalt- (CBam,eHHaa 
MCTopía stb. Kazán 1891. 1. SZIL. 205.) «kinyújt» «-«•» nyJar. 
siijém, kCar. kür. kM. sujé'm «kinyújt, meghosszabbító (vö. még 
nyK. s§j§m «faden von der lángé eines nadelhubes») FUF. VL 
24. kP. sujem «kinyújt» SZIL. 233. ~ zürj. suj- «bedug». — 
L. még föntebb kCarXI. süm, de ez kétes példa, mivel kCarM.-
ben süm áll. 

WICHMANN véleménye szerint e szavakban az eredeti szó
kezdő *s bizonyos mondatfonetikai helyzetekben az s-re való 
változást kikerülhette, és ez az é azután s-re változott. 

9 1 . WICHMANN szerint tehát az s, é, s hangok fejlődése a 
következőképpen ment végbe. Az eredeti *é még a csuvas hatás 
előtt egybeesett az eredeti *s-sel. Miután ez a hangváltozás már 
teljesen végre volt hajtva, akkor kerültek a cseremiszbe az s'-szel 
kezdődő csuvas szók. Ez az 4 a keleti nyelvjárások területén 
mind a mai napig megmaradt, a többiekben pedig s-szó lett. 
Az eredeti *s ellenben — SETALA és PAASONEN véleménye sze
rint Í3 — aránylag későn lett s-sé, de nem minden dialektus
ban, mivel, a mint láttuk, a kM.-ben magashangú szókban már 
az *s > s hangváltozás előtt s-sé változott, s ez a hang meg
maradt. 

s > i. 
9 2 . Magánhangzók között vagy szó végén; pl. kP. ju£o SZIL. 

62. kür. jü£§ WICHM. 209. nyK. iuz és ims RAM. 34. «némely» j 
nyK. kuiükSz RAM. 59. kE. kutkuz BÜD. CserSz. 28. <-- kUfa 
kutkds PAAS. s-laute 28. «sas» | kP. lo£as GEN. 47. ~ nyK. lasas 
RAM. 67. «liszt» || kE. tizak, tizagen Bun. CsT. III. 462. ~ kP. 
tdsak GEN. 1. Usa?dii GEN. 6. nyK. Hsak, tisd'ken RAM. 146. 
«ide, eddigw | kE. tizec, tizecen BÜD. CST. III. 462. ~ kP. tgsec 
GEN. 70. 72. nyK. tisets RAM. 201. üse'tsdn 14G. «innen» | kCar. 
tuze'c, tu£ecen PORK. 21. (tageé»n PORK. 19. nyilván sajtóhiba) «>» 
nyK. tdü'tsdn RAM. 146. 203. «onnan» | kCar. tuza'k PORK. 21. 
tuzajdn PORK. 8. ~ nyK. td-sdk, tdéd'ken RAM. 146. «oda».*) 

Vö. még cser. fiaz «ércz», kerDni-(3az «vasércz'>, si-fiaz* 
«ezüstércz» ~ md. uske, vistía «drót», votj. -veé ( < *veék-): 

*) L. még a tagadó ige prseteritumát. 

Nyelvtudományi Közlemények. XXXIX. 26 
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azveé «ezüst», uzves «ólom, ón», zürj. -is (<is'A>): ezis «ezüst», 
ozis «ón, ólom» WICHM. MNyv. IV. 297. j kP. joydé, joyeZ SZIL. 

57. nyK. iaygez' EAM. 28. kCar. joyeé POEK. 17. «íjj» ~ md. joyks, 
finn jousi , IpS. juöksa, IpO. jiks, jüys MNyh4. 40. | kP. wfidS 
SZIL. 189. kM. rC'fai kür. kCar. r§-fi§£, nyJar. nyK. rrfoS 
WICHM. FUF. VII. 50. nyK. rd0-fo0& EAM. 115. «róka» ~ md. fiveJ 
id. | kP. hie GEN. 58. kM. aV-Jfc WICHM. FÜF. VI. 20. kür. s\z% 

WICHM. 205. kür. sd'te POEK. 18. nyK. sdzd EAM. 132. «ösz» ~ 
md. soké, votj. siéjl WICHM. FUF. VI. 20. [ kP. su&ar GEN. 5. 
kM. suza'r WICHM. FUF. VI. 19. kCar. suzar POBK. 47. nyK. 
s§'éar EAM. 140. «húg» ~ finn sisar, mdE. sazor, M. saz§r, votj. 
suzer id. (< litv. seser- «nőtestvér»). 

A 3. személy -zd, -z§ ragja (mind a birtokos személyrago
zásban, mind az imperativusban és desiderativusban) szintén ere
detibb s-ből való. Meg is maradt explosivák és s u tán; pl. kP. 
kitse GEN. 35. nyK. kits9 EAM. 76. «keze» [ kP. kajdkse GEN. 44. 
nyK. kekh EAM. 173. «madara» j kCar. pdhssd «füle» POBK. 1. | 
nyK. p§ssa «füstje» EAM. 202. | kür. küissH «karma» WICHM. 
206. | kCar. kosth «járjon» POBK. 31. | kP. lekse (lektam) GEN. 
78. «jöjjön ki» | kCar. éresd POEK. 21. sitséö (sindzam) EAM. 211. 
«üljön le». 

így magyarázható meg, hogy a i végű szók is s véggel 
veszik föl a ragot; pl. K. @o£ «gyökér»: kP. kCar. fíossdm (acc.) 
GEN. 58. POBK. 16. (és fioéhm POEK. 19.) | kCar. eyez «eper»: 
eyessd POEK. 46. | kP. joyez «íj»: joyesse GEN. 43. | K. piz «kesz-
tyű»: kP. pisse GEN. 1. kCar. pi'sh POEK. 31. | K. rdfidé «róka»: 
kP. rdfidsse GEN. 35. rdfossd POEK. 6. | kP. tűz «terhes»: tiishm 
(acc.) GEN. 59. [ kP. üskdz «ökör»: üskdssdm (acc.) GEN. 9. || kCar. 
pizam «hozzáragad»: pi'séd POEK. 31. || kCar. uz'am «lát»: uss9 
«látó» HAM. 3. 

BEKÉ ÖDÖN. 



Udvarhely vármegye székely nyelvjárásának 
hangtani sajátságai. 

(Második közlemény.) 

Az ó'-zésen kívül Udvarh. vármegye székely nyelvjárásában 
még egy esetben lehet észlelni a labialisálás tüneményét, t. i. az a, 
<l és d hangoknak erősebb ajakműködéssel való ejtésében. Ha
tározottabb szabályt e hangok használatára nézve nem lehet 
felállítani. Csak annyit mondhatunk egyelőre, hogy az alább 
kijelölendő területen, ú. 1. minden szóban és minden hangtani 
helyzetben előfordulhat az a, á, d helyett ilyen labiálisabb ejtés. 

Hogy a székely nyelvjárások területén az a, d, és d mel
lett q,, a és d hangok is hallhatók, ennek megállapítása STEUER 
érdeme (Hunf. Alb. 32. s. köv. 1.). Ugyanő megkisérlette már 
azt is, hogy e hangoknak keletkezését és nyelvtörténeti szere
pét is megmagyarázza. Az á hang keletkezéséről ezt mondja: 

«Ezen átmeneti d hangnak keletkezését nézetem szerint 
azzal lehet megmagyarázni, hogy a köznyelvi illabiális á nem 
igazi megfelelője a labiális a-nak, hanem csak a nyelvtörténet 
folyamán lett azzá. Igazság szerint ez az d rövid á-nak volna 
hosszú párja. Valószínű tehát, hogy a nyelv e különbség ki
egyenlítésére törekszik s azért fejlesztette ki az d hangot, mely 
már közelebb áll az a-hoz, hogy ekként idővel a grammatikai-
lag egymásnak megfelelő a és d phonetikailag is megfeleljenek 
•egymásnak.)) (I. h. 35.). 

Valószínű, hogy ezzel helyesen jelölte meg az á, keletke
zésének okát is, de bizonyára igaza van abban, hogy az d csakis 
•á-ból való újabb fejlemény lehet. A halmagyi nyelvjárásban 
ugyanis az d egyáltalán hiányzik, helyette a nyelvjárásukat tisz
tán beszélők mindig d-t ejtenek, de az előtte való a mégis ri-vá 

26* 
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lesz. Már pedig éppen nem valószínű, hogy ez az ajakműködés-
sel képezett á, mely már nagyon közel áll az a-hoz, okozta 
volna az a > á változást (Vö. NyK. XXXI. 378)* «Nézetem sze
rint — mondja erre vonatkozólag WICHMANN GYÖRGY (Nyr. 
XXXVII. 196) — az a-nak itt nincsen asszimiláló ereje, hanem 
az elődjének volt valamikor ez az ereje és az eredménye, az d, 
megmaradt még azután is, miután maga az asszimiláló á a-vá 
változott. Tehát: az a > d hangváltozás az á > á változásnál 
korábbi.» 

Abban azonban már nem adhatok igazat STEUERnek, hogy 
az a korábbi o-ból fejlődött volna, hogy tehát nem csak fone
tikailag, hanem hangtörténetileg is átmeneti fokon állana régi 
o és mai a között. Először is nem hiszünk ma már abban, 
hogy legrégibb nyelvemlékeink o betűje mindig o hangot jelölt 
volna, másodszor meg nem látom okát annak, hogy miért kel
lene az á és q hangok keletkezését más-más módon magyaráz
nunk. A két jelenség (á ~ á és a *->» <$) annyira hasonló, hogy 
ha az cí-ról ki tudjuk mutatni, hogy a-ból lett, akkor valószí
nűleg az q is csak <z-ból lett, nem pedig megfordítva, q-ho\ a 
mai köznyelvi (és székely) a. 

STEUER már azt is észrevette volt, hogy az á és q (l, r, j 
előtt a) hangok inkább csak a keleti székelység jellemző vonásai 
s hogy annál sűrűbben hallhatók, mennél keletebbre megyünk. 
Ebben általában igaza van. Én csak annyit tehetek még hozzá, 
hogy az én nézetem szerint e labialisatió azon székely törzs 
körében keletkezett, a melynek nyelvjárását az ié, üő, uó kettős
hangzók jellemzik (ma is legerősebben Csíkszereda környékén 
dívik), s hogy innen kiindulva terjedt mindjobban nyugat felé. 
(Vö. NyK. XXXVI. 330, 332, MNy. I. 450, Nyr. XXXIII. 450). 
E mellett szól az a körülmény is, hogy Udvarhely megyének 
is csak délkeleti sarkában észlelhető, tehát az egykori Bardocz-
fiszékben és némileg még a két Homoród vidékén is, azaz 
Udvarhely megyének olyan területén, a hol más tekintetben is 
tapasztalható a háromszéki nyelvjárás hatása. 

Udvarhely megye nyelvjárási sajátságai között azonban 
nemcsak labialisatióról beszélhetünk, hanem e tüneménynek éppen 
ellenkezőjéről is. 

A datki nyelvjárás-szigetről szóló értekezésemben (Szilasi-
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féle Nyelv. Tan. I. 62) e nyelvjárásnak egyéb, valóban csodá
latos sajátságai során arról is szóltam, hogy az ü és ű hangok 
ott teljesen hiányzanak, mert következetesen i, % hangokat ejte
nek helyettük. Pl. fist, sit, il, készil, nekink, érkésztink, möktőr-
jik, csír, tíz, kídött, stb. Akkor azt hittem, hogy ez a datki 
nyelvjárás-szigetnek egészen sajátos hangtörténeti vonása, a mely 
éppen a datki maroknyi magyarság elszigetelt helyzetének kö
vetkezménye. Azóta azonban kissé más szemmel látom a dol
got, mert rájöttem arra, hogy ez a sajátság Uh. megyében sem 
ismeretlen. Azt tapasztaltam ugyanis, hogy a megye délnyugati 
széle mentén némely községben, név szerint Petken, Derzsben, 
Szenterzsébeten és Magyarzsákodon (valamint a már Nagy kii-
küllő megyéhez tartozó, de közvetetlen a megyehatár mellett 
fekvő Héjjasfalván is) akadnak egyes idősebb emberek, a kik
nek nyelvében még ilyen ejtés hallható. Fist, nyist, készil, elcé-
nil, kérészül, gyérmökink (= -ünk, nem -eink), nevelünk, vigyink, 
kértik, töttik s még néhány ezekhez hasonló adat található onnan 
való jegyzeteimben is. (Hosszú ü helyén ejtett t-t egyetlen egy
szer sem jegyeztem e községekben, de az lehet persze véletlen
ség is, hogy ilyet nem hallottam.) 

Ebből a körülményből nyilvánvalóan következik először is 
az, hogy ez a sajátság nem fejlődhetett a datki nyelvjárásszi
get külön életében, hanem meg kellett lennie már akkor is, 
mikor a datki és az Uh. vármegye délnyugati szélén lakó ma
gyarság között még szorosabb politikai vagy legalább is ethnikai 
kapcsolat volt. Uh. megye területén ez a sajátság az évszázadok 
folyamán lassanként ismét elmosódott s ma már csak a korosabb 
nemzedék beszédében észlelhető, Datkon ellenben, minthogy 
közbeékelődött szász és oláh községek időközben elszigetelték az 
uh.-i székelységtől, zavartalanul és teljes erejében megmaradt 
napjainkig. 

Ha már most felvetjük azt a kérdést, hogy e jelenségnél 
eredeti illabiális állapottal állunk-e szemben, vagy delabialisatió 
következményét kell-e benne látnunk, akkor az én véleményem 
szerint egyik kérdésre sem felelhetünk föltétlenül igennel. Egyes 
esetekben, pl. a fist, nyist, bidös, fii stb. esetében, bízvást föl-
tehetjük (vö. Oklsz., NySz.), hogy ezek e területen mindig csak 
i-vel hangzottak, azaz, hogy a köznyelvinél régibb hangállapot 
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maradványai. A legtöbb esetben azonban és különösen a ragok
ban és képzőkben, már ü > i változás történt. A keril stb. mély
hangú párja ugyanis fordul stb. s épen így felelnek meg egy
másnak kezink, de lábunk, viszink, de hozunk, vöttik, de attuk stb. 
Ez utóbbiakról tudjuk ugyan, hogy -onk, -énk, -ok, -ék volt ere 
detibb alakjuk, tehát elméletben lehetséges volna ugyan, hogy 
az ü fok kikerülésével váltak zártabbá, de a keril, fordul-félék 
keletkezése már aligha volna ilyen módon magyarázható, mert 
a codexek korában még általánosan kéről, fordól-nak hangzot
tak, sőt egészen kétségtelen példái a delabialisatiónak a kfn. 
8chiure-ből lett csír (vö. MELICH Ortsn. is) és az ö l y v-nek ili 
alakja, melynek második i-je csakis a szék. ülü-hől magyaráz
ható. (Első i-je t. i. esetleg é-bői is fejlődhetett volna vagy 
talán még ennél is régibb i-nek megőrzése lehetne. Vö. Gom-
bocz, Tör. jöv.) Megerősíti ezt a magyarázatunkat a datki nyelvjá
rásnak egy ezzel párhuzamos másik jelensége is, (a melynek 
azonban Uh. vármegye e határszéli községeiben ma már semmi 
nyoma sincsen), az t. i., hogy ott köznyelvi ö helyén is é áll. 
Pl. hizajé, kéház, érdé, mezé stb. (Vö. SziLASi-féle Nyelv. Tan. 
I. 63). Itt is vannak ugyan olyan esetek, a melyekben az é ere
detibb lehet, de rámutathatunk viszont olyanokra is, a melyek
ben az é kétségtelenül csakis ö helyébe léphetett. 

Az ü > i, ü > í, ö > é hangváltozások úgy látszik ugyan
egy szempont alá tartoznak, azaz azt kell hinnünk, hogy a 
datki nyelvjárásban és valószínűleg a vele szomszédos Uh. megyei 
községekében is, valamikor a palatálisoknak teljes delabialisatiója 
történt, melynek ö > é részét csak azért nem észlelhetjük ma 
már, mert a nyelvjárás később egy másik hangtörténeti változás, 
az ú. n. o-zés hatása alá került s ez az általános palatális de
labialisatiónak az ó'-re való hatását idővel ismét lerontotta. Mindé 
hangváltozásoknak közös physiologiai okát az én nézetem sze
rint az elülső hangok képzése alkalmával az ajakkerekítésre for
dított izomerőnek egy bizonyos korban való ellankadásában kell 
keresnünk. Sőt ez ellankadás korát is megjelölhetjük, legalább 
viszonylagosan. Kétségtelen ugyanis, hogy a delabialisatió folya
matának az ö-zés fellépése előtt már be kellett fejezve lennie,, 
mert Datkon a zárt szótagban álló r, l (j?) előtti, o-zés követ
kezményeként keletkezett hosszú ő változatlanul megmaradt. 
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ó'-nek. Pl. embÖrtél ( = embertől), érőitek (= őröltek). Pedig ha 
az ö-zés volna a régibb és a delabialisatió az újabb fejlemény, 
akkor az ilyen eredetű o-ből is föltétlenül é lett volna. 

Hogy Uh. vármegyének szóbanforgó határszéli községei 
milyen mértékben vettek részt e palatális delabialisatióban, azt 
ma már persze alig lehetne határozottan megállapítani. Az ü > i 
változás bizonyára az ő nyelvjárásukban is megtörtént, mert 
erről az idősebb nemzedék nyelve ma is tanúskodik.*) Az ű > * 
változást én magam ugyan nem vettem észre, de nem kételke
dem benne, hogy ez is még megfigyelhető volna, mert ez a két 
hangváltozás a legszorosabb kapcsolatban van, egymás nélkül 
szinte el sem képzelhető. Már nem olyan bizonyos, de a szom
szédos datki nyelvjárás példája alapján fölötte valószínű, hogy 
ö, ő helyett is ejtettek itt valamikor é, e-t. De minthogy ezen 
Uh. megye ö-ző vidékének lakosságával évszázadok óta akadály
talanul és szakadatlanul érintkező határszéli községek nyelvjá
rása teljesen védtelen volt a terjedő ö-zéssel szemben, nem úgy 
mint a mindenfelől elszigetelt datki, azért föltehető, hogy ez az 
erős ó'-zö hatás az ö, ő egykori delabialisatiójának nyomait már 
régebben ismét eltüntette e vidékről. 

Uh. vármegye székely nyelvjárásának egy másik hangtani 
sajátsága, a mely legalább is olyan széles körben ismeretes, 
mint az ó'-zés, az á hangnak a megelőző a hangra gyakorolt 
assimiláló hatása.**) Alighanem ez egyszersmind az a székely 
nyelvjárási sajátság, melyet irodalmunkban először említenek 
ilyen gyanánt. Mikor SZAMOSKŐZY ISTVÁN a XVI. sz.-ban a szé
kelyek nyelvéről írva azt mondja, hogy: «Frequens primse se-
cundseque vocalis in sermone usus» (Bagyari Simon idézi Nyr. 
XXXII. 48), akkor alighanem ezen apám, anyám, kaszál-félékre 

*) Érdekes, hogy KRIZA a halmágyiakról is azt mondja, 
hogy: «az ü-t i-vé változtatják, mint nekink = nekünk, me-
nyink = menyünk, ires = üres, issen (üssön) meg az isten vagy: 
a kő (menykő)» (Vadr. 561). Nem valószínűtlen, hogy az ő ide
jében még csakugyan így volt, de én ennek Halmágyon már 
semmi nyomát sem találtam. 

**) Az ilyen nyelvjárásúak beszédét efféle tréfás mondókák -
kal szokták gúnyolni: apám émént á kalákába kászáni, s úgy 
lakott fatállal, fákálánnyál s laskával, hogy halálán van (Farczácl). 
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és az ember, sér (sör), szászszé (százszor), nevéte (nevelte), émént 
(elment)-félékre czéloz. (Ez utóbbiakról 1. alább). A magyar 
nyelvtudomány szempontjából azonban e kérdést is BUDENZ tár
gyalta legelőbb. 0 így határozza meg e hangtani jelenség sza
bályát: «A tompa a olly szótagban, melly után hosszú á-val 
való szótag következik, éles a-vá lesz (a)» (Magyar Nyelvészet 
V. 360). Nyilvánvaló azonban, hogy ez a szabály csak az apám, 
kaszál-féle szavak esetére talál, de nem volna érvényes az arat
tál, marathat á tánc, há ászt á nagy árát-félék első szótagjaira. 
Azért sikerültebbnek kell mondanunk KRIZA meghatározását: 
»Jellemző vonás [a keresztúri nyelvjárásban] az úgynevezett 
hang-attractió v. hangzó-hasonulás, mely szerint a hosszú a-val 
való szótag az előtte levő egy vagy több szótag tompa a-ját is 
élessé teszi, mint: apám,*) Juizáját, lákádálmát, párápáes, hálál, 
stb., e hang-hasonulás hátra- s nem eléfelé történik, de gyak
ran egy szóról a közvetlen előtte álló szó azonnemű önhang-
zójára is visszahatást gyakorol, mint: hadd lám vagy haliam ; 
hadd lássam vagy hallassam, nászszájjal (nagy szájjal).» (Vadr. 
550—51).**) KRIZA megfigyeléseit még STEUER is kiegészítette egy 
pontban az által, hogy rámutatott arra, hogy «szótagzáró liqui-
dák előtt néha meg is nyúlik [az á] s széles a lesz belőle: 
almát, dmát ,almát'.» (Nyr. XXII. 302). De az assimilitió e jelen-

*) KRIZA az a hangot (BUDENZ példáját követve) még a 
jegygyel jelölte. 

**) Megjegyzem e helyen, hogy KRIZA egy sorral alább így 
folytatja: «e szabály a hosszú e-jű szókra is kiterjed, de csak 
akkor, midőn az e-vel való szótagot közép e'-jű szótag előzi meg 
pl. szegény, egyéb, derék, téré/a, szer ént, serény, meénk, (az ily 
szók száma csakugyan nem nagy), ellenben a nyílt e-jö. szótagra 
nincs e visszaható attractiója az éles é-nek, mint : legény, vete
mény, kemény, vereségi). (U. o.) A homoródi nyelvjárásról szólva 
meg ezt mondja: «Homoród vidékén nincs egy szegény is, de 
van elég szegény.» (Vadr. 558). — Ebből tehát az következik, 
hogy Kriza szerint az á—á hasonulás területén az é is valami
lyen hasonító hatást gyakorolna az előtte álló é hangra, hogy 
tehát a keresztúri járásban a szegény, egyéb, dér ék-iéle szavakban 
nem é, hanem valamely ettől különböző hangot ejtenének. Ez 
azonban határozottan tévedés. Az e-nek se a keresztúri járás
ban, se Uh. megye egyéb részeiben semmi ilyes hatása nincsen. 
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sógének megfigyelése és meghatározása még így se kifogástalan, 
azért ki kell egészítenem még a magam észrevételeivel is. 

A főszabályt az én nézetem szerint így lehetne megfogal
mazni: á hangú szótag előtt minden a d-vá változik, ha köz-
vetetlenül (más magánhangzóval való megszakítás nélkül) előzi 
meg. E főszabály azonban több szempont szerint módosul. 

1. A vele egy szótagba tartozó l, r, j előtt álló ilyen a 
megnyúlik á-vá, pl. hálgdssák, alkalmával, farkát, akarták, kraj
cár, hájcsák stb., de megmarad rövidnek 11 előtt. Pl. vallás, nyi
lallás, hállám (hadd lám). Steuer határozottan téved, mikor (i. 
h.) azt hiszi, hogy az ilymódon keletkezett á nem szűk, hanem 
széles ejtésü hosszú a (vö. még Nyr. XXXIII. 560), de az már 
csakugyan kérdéses lehetne, hogy vájjon az ilyen hosszú á va
lóban á-ból nyúlt-e meg, vagy pedig e fok kikerülésével hosszú 
á-ból lett. Ez ugyanaz az eset, a melyről már az ó'-zés tárgya
lása alkalmával is szóltunk, s e kérdés eldöntése itt is attól 
függ, hogy az á visszaható assimilatióját, vagy a liquidák nyújtó 
hatását tartjuk-e régibbnek. (L. erről még alább). Ha az előbbi 
a régibb, akkor ez volt a fejlődés útja: *hajcsák > *hájcsák > 
hájcsák, ha az utóbbi, akkor ez : *hajcsák > *hájcsák > +hájcsák. 
E kérdésről külömben még szólunk alább. 

2. A szabályos a helyett néha e hangot találunk köznyelvi 
•a helyén. Király ez. értekezésemben (Nyr. XXXVI. 414) már 
idéztem erre nézve a következő Uh. megyei adatokat: sokecskáig, 
rékták, é más embörök, csetára, Enlekával, epám, kommeszácziő, s 
azóta még e hármat jegyeztem fel: eggyé'ránsá (Nagykede), é'nd-
rás (= András, Bözöd), télán ^Gagy). Említett értekezésemben 
az ilyen e—á-féle eseteket korábbi a—á-ból származtattam, de 
ezt a magyarázatot WICHMANN is (Nyr. XXXVII. 199) és MELICH 
is (M. Nyelv IV. 25) helytelenítették, mert szerintük az e—á 
csak á—á-ból keletkezett. Szívesen elismerem, hogy az é az 
ilyen esetek jó részében (egyebek közt az Uh. megyei adatok 
esetében is) csakugyan korábbi á-ból keletkezett (ennek lehető
ségét különben akkor sem volt szándékom tagadni), de fenn kell 
tartanom azt, hogy ilyen e—á közvetetlenül a—á-ból is kelet
kezhetett. Erre vonatkozó okaimat majd egy külön értekezésben 
fogom kifejteni, a melyben az á hangnak más megelőző magán
hangzókra gyakorolt hatását is tárgyalni fogom. 
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3. Ha az á és az a között még valamely más magán
hangzó is áll, akkor az a nem szokott á-vá változni, pl. kato
nát, hazuttál stb., de úgy látszik nem akadályozza meg e hang
változást egy közbül álló i. Legalább erre látszanak mutatni kö
vetkező adataim : harisnyába, mektászittáná (Betfalva), hájigálgát-
ták (Simónfalva), náinnyám (= nagyanyám u. o., Ujszékely, Sze
derjes), tániccsák (Martonos), annyinál (Pirtosváralja), megnyálin-
csák (Derzs). Ez elég tetemesnek mondható számmal szemben 
aligha lehet véletlenségnek tulajdonítani, hogy csak ezt az egyet
len egy példát találom jegyzeteimben, a melyben közbülső o 
ellenére is megtörtént az a > á változás ászt monták (Betfalva). 
(De még ez az egy eset is magyarázható más szempontból is, a 
hogy alább azonnal látni fogjuk). Hogy a /? a m/z?/áí-félékben 
gyakran megtörténik az a > á változás, a katonát, hazuttál-félék
ben azonban nem, annak bizonyára csak az az oka, hogy az i 
illabiális, az o, u ellenben labiális képzésű. 

4. WICHMANN GYÖRGY azt az érdekes megfigyelést tette, 
hogy a moldvai északi csángók nyelvjárásában csak az á l l a n d ó 
á előtti a változik á-\á, de a v á l t o z ó á előtti a nem haso
nul. Pl. darázs, kalász, szakáll stb., de marás, halász, halál stb. 
(Nyr. XXXVII. 194). E korlátolt assimilatio okát WICHMANN 
így magyarázza: «Eredetileg természetesen úgy az á l l a n d ó , 
mint a n e m á l l a n d ó a-nak visszaható asszimiláló ereje volt 
(kapa «>-> kapál, kasza «•*•» kaszál stb.), mint a hogy áll a dolog az 
irodalomban található adatokból Ítélve, az említett magyaror
szági nyelvjárásokban még most is. A moldvai északi csángó 
nyelvjárásban általánosítás az a javára ott történt, a hol az á 
nem volt állandó (*kapa -*> *kápál > kapa ~ kapál, *hal «•**> 
*hálász > hal ~ halász, stb.) és így az á—á hangviszony csak 
ott maradhatott meg, a hol az á állandó volt.» (U. o. 197.) Az 
assimilatiónak ez a módja Uh. megye területén ismeretlen, de 
észlelhető itt egy más, velejében ugyanezen okra visszavihető 
jelenség. Helylyel-közzel t. i. észrevehető az a> á változás akkor 
is, ha nem következik utána á. Pl. kápút, hálgáss nő/ (Eted), 
ászt monták, apám és apósom (Betfalva), lakott (Farczád, az idé
zett gúnyos mondókában), kapott, kaptak (Eugonfalva), almafa 
(Csehétfalva), áz dnnya (Véczke), kasza (Szenterzsébet), gazda 
(Siménfalva). Ezekhez hasonló adatokat feljegyeztem már Maros-
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Torda vármegye területén is (vö. Nyr. XXXII. 560), és ugyan
ilyeneket talált VARGA IGNÁCZ is a Felső Őrvidék nyelvjárásában 
(NyP. IX. 7). E jelenség magyarázatára nézve különösen ezen 
adatokat tartom nagyfontosságúaknak: almafa, az ánnya, kasza,, 
gazda. Valószinűnek tartom ugyanis, hogy legelőször az ilyen
félékben kezdtek ilyen, az általános szabály ellen való d hangot 
ejteni akkor is, ha nem következett utána á, és bizonyosnak, 
hogy ezek belső analógia útján az ilyen ragos alakokból vonód
tak el: álmáját, dz ánnyát, kaszám, kaszád, kaszája stb. Ép így 
idézték elő a hálgáttál, hálgátták, hálgdssák stb. szabályos ala
kok a hálgáss né! ejtést és így keletkezett a gyakori laktál mel
lett a lakott, kaptál mellett a kapott, kapták mellett a kaplak. 
S minthogy a szabályszerű á legtöbbször a szó vagy szólam első
szótagjaiban szokott állani, könnyen átcsaphatott ez az illabiális 
ejtés később olyan szavakba is, a melyekben az a után nem m 
állhat á, mint kaput stb. (Vö. különösen: apám után rögtön 
apósom). Es nem lehetetlen, hogy az előbbi pontban tárgyalt 
hárisnyába-féle esetek is tulajdonképpen ide tartoznak. Itt tehát 
szintén általánosításnak, de a moldvai északi csángó nyelvjárás
ban tapasztalhatóval éppen ellentétes irányú általánosításnak 
csirái mutatkoznak. Ott (nem állandó á előtt) az a javára tör
tént az általánosítás (*kapa ^> *kápál > kapa ~ kapál), itt — ha a 
nyelvjárás az irodalmi nyelv zavaró hatása nélkül, a nyelvfej
lődés természetes útján fejlődhetnék tovább, a mi mai műve
lődési viszonyaink között persze éppen nem valószínű, a már 
mutatkozó jelek szerint az á javára történnék az általánosítás 
és lenne a mai kapa <^> kápál-ből kápa ~ kapál. 

A tárgyalás alatt levő a—á > á—á jelenség hangtani ter
mészetének és történetének magyarázatára nem kell sok szót 
vesztegetnünk. Már Budenz is helyesen rámutatott arra, hogy e 
hangváltozás okát az á hang visszaható assimiláló erejében kell 
keresnünk. Csak annyit kell még ehhez hozzá tennünk, hogy 
ez a hangtani jelenség tulajdonképpen a labiális illeszkedésnek 
egyik esete. Ezt SZINNYEI vette észre legelőbb (Nyr. XIX. 126) 
s ugyancsak ő fedezte fel azt is, hogy e hangzóhasonulás az 
Árpádok korában még köz-magyar sajátság volt (Nyr. XXIV. 
153) s az ő föltevését most megerősíti az Oklsz. is, melynek 
számos adatában az á előtti mai a hangot az Árpád-korban 
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következetesen (o-val nem váltakozó) a betűvel találjuk jelölve.*) 
Ebből tehát az következik, hogy Udvarhely megye azon terü
lete, a hol az á—á hasonulás dívik, csak megőrizte az egykoron 
általános Árpád-kori nyelvállapotot s újabb fejlődés (a > a hang
változás) tulajdonképpen a megye területének azon részén tör
tént, a hol e hasonulás (a mai köznyelvvel megegyezően) már 
nem érvényesül. S e szerint az előbbi 1. pont alatt tárgyalt 
hájcsák, álinat-íéle esetekben is csak korábbi a-ból magyaráz
hatjuk az a-t, nem pedig a-ból, mert a hangtörténeti fejlődés
nek ez utóbbi foka e z e n a t e r ü l e t e n , a hol még m a i s az 
á—á dívik, nem is volt meg soha. 

Azt a területet, a melyen az á megőrizte hasonító hatá
sát, az eddigi kutatók még nem jelölhették meg pontosan. 
A magyar nyelvészek körében (a marostordamegyei nyelvjárá
son kívül) általában Székelykeresztúr vidéke nyelvének jellemző 
sajátságaként ismerik e hangtani jelenséget. BUDENZ és KRIZA a 
keresztúri fiszék nyelvjárását jelölik meg ilyennek, STEUER sze
rint pedig ide tartozik a homoródi járás kivételével a megye 
•egész területe (Nyr. XXII. 252—53 és térk.).**) A valósághoz 

* SZABÓ SÁNDOR A magyar magánhangzóilleszkedés ez. 
tanulmányában (Bpest, 1902, 41. 1.) azt állítja, hogy SZINNYEI 
(Nyr. XIX. 126) az egész jelenséget az oláh nyelv hatásának 
tulajdonította s a maga részéről is azt állítja, hogy «az illesz
kedéshez szükséges d hang kétségtelenül oláh eredetű e szavak
ban.)) SZINNYEI azonban abban a czikkben, a melyre SZABÓ 
hivatkozik, egy árva szóval sem említi az oláh hatást s más 
helyen sem koczkáztatja meg ezt a lehetetlen feltevést, a mely
nek egyaránt ellentmond mind Árpád-kori helyesírásunk, mind 
pedig az á—á j a—á hangviszony határának az egykori poli
tikai határokkal való alább ismertetendő kapcsolata. 

**) WIOHMANN A moldvai csángó magánhangzók történeté
ből ez. értekezésének egy helyén (Nyr. XXXVII. 196) ezt mondja: 
«Steuer Nyr. 22:213 szerint hasonulás útján keletkezett a hang 
a keleti székely Alcsíkban is «ballható», HORGER NyK. 31:423 
azonban azt mondja, hogy «a hangnak az előtte álló a-ra se 
•Gyergyóban, se Szentdomokos vidékén, se sehol az egész megye 
területén asszimiláló hatása nincsen.» Vájjon honnan találta ki 
Steuer azt az alcsiki a-t? Hátha Alcsíkban is úgy van, mint 
az északi moldv. csángóknál, t. i., hogy az a—a hangviszony 
-csak egyes szavakban maradt meg?» Hogy honnan találta ki 
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képest azonban az egyik meghatározás igen szűk területre kor
látozza, a másik meg igen kiterjeszti e sajátság határát. Azt a 
területet, a melyen az á megőrizte hasonitó hatását, nagyjában 
úgy jelölhetjük meg, hogy ez a megye nyugati fele és dél-nyu
gati széle. Északról dél felé haladva a legszélsőbb községek, 
melyekben az d—á még hallható, a következők: Parajd, Felső-
sófalva, Korond, Firtosváralja, Csehétfalva, Eelsőbenczéd, Alsó-
benczéd, Szentmihály, Kobátdemeterfalva, Kiskadács, Alsósimény-
falva, Betfalva, Székelykeresztúr, Fiatfalva, Szederjes, Muzsna, 
Derzs, Petek és Zsombor. Az á előtti d vagy a ejtése szempont
jából az egész megye területe tehát két élesen elválasztható 
részre oszlik. A felsoroltaktól nyugatra eső összes községek (még 
a megye határán túl is) ilyen esetben kivétel nélkül a-t ejte
nek, a tőlük keletre eső községek pedig a-t. Hogy a megyétől 
nyugatra Maros-Tordában, vagy esetleg más megyékben is med
dig terjed az d—á, azt egyelőre még nem tudom, de azt a leg
határozottabban állithatom, hogy Zsombor a legkeletibb község, 
a melynek ilyen a nyelvjárása. Ettől keletre egészen a moldvai 
csángókig sehol semmi nyoma sincsen az á—á-nak. 

Ha megvizsgáljuk az (ipám-féle nyelvjárású községek föld
rajzi ós politikai történelmi vonatkozásait, akkor kiderül, hogy 
három csoportba tartoznak. 

A pálfalvi vízválasztótól északra fekvő községek régente 
Udvarhelyszékhez tartoztak (ma is persze az udvarhelyi járás
hoz tartoznak), holott ennek többi községei (legalább is tízszer 
annyi számmal) nem ejtik az á hangot. E feltűnő körülményt 
az ón nézetem szerint eléggé megmagyarázhatja az, hogy e 
községek, a Korond és mellékvizei mentén feküdvén, a Kiskü-
küllő vízrendszeréhez tartoznak s az ennek rendszeréhez tartozó 
akár Udvarh., akár M.-T. megye területén levő községek nyelv
járásában még lennebb is jó darabon (Kelementelkéig bezárólag) 
kivétel nélkül érvényesül az d visszaható assimilatiója. Más szó-

ezt Steuer, azt persze nem tudhatom (alighanem ezzel is félre
vezette valaki), de azt egész határozottan tudom, mert szemé
lyes tapasztalatom alapján állíthatom, hogy Csík megye terü
letén egyetlen egy szóban sem maradt meg az á—á hang
viszony. 
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val kifejezve tehát azt hiszem, hogy Udvarhely megye ú. n. Só-
vidékének első települői ethnikailag nem Udvarhelyszék, hanem 
Marosszék székely törzséhez tartoztak s bizonyára a Kisküküllő 
folyásával ellentétes irányban vándorolva jutottak mai lakóhe
lyükre. Ha ez az akkor még lakatlan terület már az időben is 
Udvarhelyszók fennhatósága alatt állott, akkor természetes, hogy 
az új lakók is letelepedésük után e szék politikai és közigaz
gatási hatalma alá jutottak. De ha a székek szervezése csak 
azután történt, miután az egyes törzsek már véglegesen le vol
tak telepedve, akkor e községeket csakis gyakorlati közigazga
tási szempontokból csatolhatták Udvarhelyszékhez, és nem Ma
rosszékhez, a hova nyelvjárásuk tanúsága szerint tulajdonkép
pen tartoztak volna. Azért t. i., mert Székelyudvarhely sokkal 
közelebb esett hozzájuk, mint Marosvásárhely. 

A második csoportba tartoznak mindazon községek, melyek 
az egykori Keresztúr-fiszék (a mai keresztúri járás) területén 
feküsznek. Kivétel csak Nagy- és Kisgalambfalva, két, az udvar
helyi járással szomszédos határközség. Onnan származó jegyze
teimben semmi nyomát sem találtam az d—á-nak. Mikor ez 
tanulmányom e részének kidolgozása közben feltűnt (minthogy 
a keresztúri járáshoz tartoznak, elvárná ugyanis az ember, hogy 
itt is meglegyen), kérdést intéztem ez iránt Beké Albert nagy
galambfalvi igazgató-tanító úrhoz s ő 1909 jan. 11-én kelt szí
ves válaszában megerősítette negatív tapasztalatomat. Hogy 
miért nem egyezik e ponton a politikai és nyelvjárási határ, 
annak még eddig nem tudtam nyomára akadni. Valószínű, hogy 
e második csoport is ethnikailag tulajdonképpen Marosszék szé
kely törzséhez tartozik s hogy csak akkor került az udvarhelyi 
székelység közvetetlen szomszédságába, mikor ennek nyelvjárá
sában már be volt fejezve az á—á>a—á változás. Ezt nem
csak abból következtetem, mert az d—á közös sajátsága szoro
san összekapcsolja Keresztúrfiszék és Marosszék nyelvjárását, 
hanem főleg abból, hogy az a—á | a—á határvonala (az előbb em
lített pont kivételével) fedi a Keresztúrfiszék és Udvarhelyszék 
közötti politikai határt. Úgy látszik tehát, hogy az e csoportbeli 
községek első székely telepesei egyszerre, egy tömegben vándo
roltak be Marosszék felől mai lakóhelyükre s hogy éppen ezért 
jkaptak a fiszék keretében bizonyos politikai és közigazgatási 

m 
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önállóságot. E csoport nyelvjárását ma ugyan ketté osztja az 
e \ ö határvonala, de mivel ez csak hegygerincz, tehát földrajzi 
határ mentén halad, nem pedig politikai határ mentén, mint 
az á—ál a—á határa, azért ez csak későbbi fejlemény ered
ménye lehet. Joggal feltehetjük tehát még azt is, hogy az első 
települők nyelve még tisztán e-ző volt s az ó'-zés, a Nagykü-
küllő völgyében keletkezve, csak később hatolt mind jobban a 
fiszék belseje felé, mert még máig is csak a közepén végighú
zódó vízválasztóig tudta meghódítani a széknek minden jel sze
rint egykor egységes nyelvjárását. 

A harmadik csoportot a megye délnyugati széle mentén 
fekvő Szederjes, Muzsna, Derzs, Petek és Zsombor alkotják. 
Ezek ma ugyan mind Udvarhely megyéhez tartoznak, még pedig 
az első kivételével, mely ma a keresztúri járáshoz van csatolva, 
a homoródi járáshoz, melynek egyéb községeiben ismeretlen az 
á—á hangviszony, de régebben csak Muzsna és Derzs tartoztak 
U cl varhelyszékhez Szederjes és Petek, Felső-Fehérhez, Zsombor 
pedig felében Felső-Fehérhez, felében meg Kőhalom-székhez tar
tozott s csak az 1877. évi I. t.-cz. 2. §-a csatolta őket Udvar
hely megyéhez. Az a—á/á—á határvonala tehát itt is meg
egyezik, persze nem a mai, hanem az ennél fontosabb eredeti 
politikai határral.*) Szabályellenes csak Muzsna és Derzs esete. 
Nyelvjárásukból Ítélve ezek is aligha az első telepítés óta tar
toznak Udvarhelyszékhez. 

A magánhangzóknak a palatálisok és gutturalisok rendje 
szerint való illeszkedése, mint a magyar nyelvjárásokban álta
lában, Udvarhely vármegye magyar nyelvjárásában is valamivel 
erősebben nyilvánul, mint a köznyelvben. Minthogy azonban 
nem jelentkezik bennük határozott szabályba foglalható törvény
szerűség, azért a reá vonatkozó elég nagy számú, de mégis csak 
szórványos adatokat (pl. máisztor, doszka stb.) ez alkalommal 
nem akarom egyenként tárgyalni. Sok szóban ugyanis meg-

*) Az egykori Fehér megye roppantul szétszórt magyar 
községeinek nyelvjárási viszonyait még csak csekély részben 
ismerem. Annyit már látok, hogy az á assimiláló hatása nem 
mindenütt érvényesül, de hogy ez a kétféleség milyen földrajzi 
vagy történelmi kapcsolatok szerint igazodik, azt eddig még csak 
homályosan sejtem. 
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teremtette (esetleg megőrizte) a nyelvjárás a hangrendi egységet, 
sok szóban meg nem, a nélkül, hogy ebben a tekintetben vala
milyen szabályszerűséget lehetne észlelni. Egy esetet mégis külön 
ki akarok emelni azért, mert külön hangot hozott létre a szé
kely hangrendszerben, t. i. a FUF.-féle d hangot, a melyről 
jelen értekezésem fonetikai részében, a köznyelvben ismeretlen 
magánhangzók tárgyalása során már megemlítettem, hogy csak 
egyetlen egy szóban hallható. Ez az egy a templom szó. 

A templom szót Erdélyben (s úgy látszik a köznyelvben 
is) általában nem zárt e-vel, hanem nyílt e-vel ejtik. Ebből a 
nyílt e-vel való ejtésből keletkezett hangrendi illeszkedés útján 
a taplóm alak, mely a MTsz. adatni szerint a palóczságban és a 
székelységben fordul elő. Ha ugyan valóban keletkezett, mert én 
ezt a tamplom alakot sohasem hallottam (kételkedem is benne, 
hogy a Székelyföldön csakugyan megvolna). Annál gyakrabban 
hallottam azonban a tamplom*) ejtést. A MTsz.-ban ez az alak 
még nincsen meg, de én már közöltem Halmágyról (NyK. XXXI. 
377) és azóta még SZABÓ DEZSŐ is közölte Csíkszentdomokosról 
(Nyr. XXXII. 271), ERDÉLYI LAJOS pedig Háromszékből (NyK. 
XXXVI. 328) s azt hiszem a régibb székely közlők tamplom 
írása sem egyéb, mint ennek tökéletlen átírása. Ezen tamplom 
alakból már most Udvarhely megyében és egyebütt is a Szé
kelyföldön a hangrendi illeszkedésre való törekvés alapján egy 
tamplom alak keletkezett. (A nálunk dívó nagyolt fonetikai 
átírásnak elvei szerint ugyanis á-val kell jelölnöm a szóban 
forgó FUF.-féle á hangot). Az a-i tehát a hangzóilleszkedés tör
vénye teremtette meg és pedig azért ezt, mert a mélyhangúak 
sorában ez áll legközelebb az a-hez. (Vö. a fönnebbi magán
hangzó-táblázatot.) Megengedem, hogy ebből a tamplom alakból 
a hangsúly hatása alatt néha talán tamplom ejtés is keletkezhe
tik (bár én ez utóbbit sem hallottam soha), de ez mindenesetre 
csak igen ritka alak lehet s a MTsz.-ban és egyebütt is talál
ható sok tamplom jelölés a valóságban legtöbbször bizonyára 
csak e tamplom ejtés tökéletlen átírása lesz. 

Az a-ből úgylátszik néha független hangváltozáskóppen is 

*) A nálunk eddig szokásos é, e°, vagy § helyett mint czél-
szerűbbet ajánlom e hangra a FUF. á jelölését. 
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4 keletkezik. ERDÉLYI U. is azt mondja egy helyen, hogy az á 
hang az alsósepsi nyelvjárásban «efféle szavakban, mint : ,nem', 
,templom' (csaknem így: ndm, támplom) hal lható . . . s érdekes, 
hogy különösen sepsiszentgyörgyiek beszédében járja (innen 
,sápsiszángyőrgyiek')» (NyK. XXXVI. 327—28). Ezen ndm és 
sdpsisz&ngyőrgyiek (semmiesetre sem ndm és sdpsiszángyŐrgyiek, 
a hogy az i. h. olvassuk) a hangja csak független hangváltozás 
útján keletkezhetett, hiszen illeszkedésre itt nem lett volna 
semmi ok s ennek lehetősége könnyen megengedhető, mert az 
d és d hangok képzése helye a lehető legközelebb esik egy
máshoz. 

Magáról az á hangról, ezen a hang elődjéről, valamint 
hosszú párjáról, az a-ről, már csak kevés mondani valóm van. 
Általában véve elég ritkán hallható, jóval ritkábban mint Hal-
mágyon (vö. NyK. XXXI. 377, 379) s úgy látszik a megyének 
inkább csak északi és keleti vidékein, a nélkül azonban, hogy 
földrajzi határairól valami határozottabbat állíthatnék. Sűrűbben 
csak a támplom, ta, ndm és na szavakban ejtik. Más szavakban 
csak elvétve, itt-ott észlelhető és minden esetben váltakozhatik 
a rendes nyílt e-vel. Ebből egyúttal arra is következtethetünk, 
hogy belőle keletkezett e > á hangváltozás útján. A hosszú a-t 
csak az egy gyarmek vagy gyarmók szóban figyeltem meg né
hányszor. 

Már jóval több mondani valóm volna az udvarhelymegyei 
kettőshangzók használatáról. De minthogy e fontos kérdés rész
letesebb tárgyalást is érdemelne, a melynek teljes anyaga azon
ban jelenleg még nincsen birtokomban s minthogy ezzel kap
csolatban még több más dologról is, szólni szeretnék, azért 
mindezt fenntartva magamnak egy későbbi tanulmány számára, 
egyelőre csak a következőknek rövid közlésére szorítkozom. 

Az S'i, őu, oy, kettőshangzók Udvarhely megye egész terü
letén hallhatók. Közepe táján ós észak-keleti szélén még teljes 
erejükben dívnak, a délnyugati széleken fekvő községekben 
azonban már nagyon ritkulnak. E tájon tehát ú. 1. már kihaló
ban van a diftongizálás. Hangtörténeti szerepükre nézve bizo
nyos, hogy általában a n y í l t a b b eredetű é, ó, ő hangok he
lyén állanak (s nem a zártabbak helyén, a hogyan STEÜEK állí
totta), de feltűnő, hogy igen sokszor hallhatók (különösen az n) 

Nyelvtudományi Közlemények. XXXIX. 27 
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olyan szavakban is, a melyekben eddigi tudomásunk szerint 
zártabb eredetű hang van, egyszer-másszor meg viszont nem 
ejtenek kettőshangzót ott, a hol az á nyiltabb eredetű. Minthogy 
ma még nem tudnám pontosan fölsorolni és külön-külön cso
portosítani az összes eseteket, a melyekben a hosszú á, ó, ö 
hangokat vagy a megfelelő kettőshangzókat ejtik, azért egyelőre 
épen csak megemlítem e tetemesnek lászó eltérést. S szintén 
csak megemlítem egészen röviden azt is, hogy az ei sokszor 
széles <f-vé fejlődött tovább, pl, en, jig, ket, het, récék, csürké'k 
stb. s hogy az őu kettőshangzónak hangsúlyos szótagban au 
vagy ao mellékalakja is van, pl. sau jau, tau, vaut vagy vaot, 
bautos vagy baQtos (boltos), stb. Sőt néhány Tibódról való adat
ban (a biztos megfigyelés jeléül kétszer aláhúzva) hosszú a-val 
is találom ezt jegyzeteimben megjelölve. 

A magánhangzók törvényszerű változásai sorában még egy 
jelenségről kell szólnom, t. i. a liquidák előtt álló magánhang
zók meghosszabodásáról. E jelenséget is, mint annyi mást, KRIZA 
észlelte és ismertette legelőbb. Az övé tehát az érdem, hogy 
ráirányította a nyelvészek figyelmét, de ugyancsak az ő tekin
télye egyszersmind az oka annak is, hogy ma sem ismerjük 
még a maga igaz valójában. Minthogy e jelenség meglehetősen 
bonyolult és Erdély más-más vidékein nyelvtörténeti fejlődésének 
különböző fokozatain észlelhető, azért legczélszerűbb lesz, ha ezen 
történeti fejlődése rendjén igyekezünk megismerkedni előbb a 
magánhangzókon, aztán a Jiquidákon végbement változásokkal. 

A hol csak megfordultam eddig az egykori Székely-földön 
és a vele határos magyar területeken, mindenütt észlelhető volt 
a liquidáknak e nyújtó hatása. Több más magyar nyelvjárásból 
is közölték már e sajátságot, sőt ZOLNAI valószínűvé tette (Nyr. 
XII. 327), hogy a régi nyelvben is általános volt. Éppen azért 
igen régi nyelvállapot megőrzésének kell tartanunk azt, hogy az 
erdélyi magyar nyelvterületnek egy kis pontján, a szebenvár
megyei szakadáti nyelvjárásszigetben még máig is ilyen ejtés 
hallható : volt, volna, zöld, föld, tiltani, falba, erdő stb. 

Ezen kétségtelenül eredetinek vehető nyelvállapot tovább
fejlődésének első fokozata az, hogy a magánhangzó megnyúlik, 
ha v e l e e g y s z ó t a g b a t a r t o z ó l, r, j következik utána. 
Pl. mé csalt meg és nem csalom meg; mikor vót? és mikor a...; 
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jsséndészég (<zséndejszeg)éB zsé'ndéjes. A magánhangzó megnyú
lásának ezen törvényszerű korlátját, t. i. a liquidának és a meg
előző magánhangzónak ugyanegy szótagba való tartozásának föl
tételét, KRIZA még nem vette észre. Ezt először KUNOSS állapí
totta meg (Nyr. XÍI. 116), de utána (lehet hogy függetlenül 
tőle) megemlíti már STEUER is (Sz. NyH. 10 és Nyr. XXII, 214). 
Azon további korlátozást azonban, hogy a magánhangzó még 
akkor is megőrzi rövidségét, ha geminált 11 következik utána, 
nemcsak KRIZA, hanem még STEUER és ERDÉLYI sem vették 
észre. Már pedig a Székelyföldön (s alighanem másutt is) ez 
határozottan így van. Mikor ezt ERDÉLYinek a háromszéki nyelv

járásról írott értekezése bírálatában (NyK. XXXVIL 321) néhány 
példa (egyebek közt: szöllÖ) kíséretében megemlítettem, ERDÉLYI 
erre mindössze csak annyit válaszolt, hogy: «a szöllő szőllő — ;.és| 
nem úgy mint ő [már mint én] jelöli a Nyr. 1907 szept. füze
tében is!» (NyK. XXXVIL 331). Ez ugyan az egész hangtani 
.jelenségnek nagyon is óvatos czáfolása, de a czáfolás még ebben 
az egyetlen egy megkoczkáztatott esetben is — «minden alapot 
nélkülöz*), mert a szőllő szónak ezt a rövid o-vel való ejtését 
nem egyszer, de talán százszor is megfigyeltem Brassóban is, 
meg mindenfelé a Székelyföldön is, és megfigyelheti éppen így 
•akárki más is, csak Jegyen hozzá kedve és képessége. A gemi
nált 11 előtt álló magánhangzóra vonatkozó, i. h. már említett 
példák bizonyító erejét udvarhelymegyei jegyzeteimbői most 
még a következő adatokkal támogathatom : fillér, pazillás (pazar
lás), ítillet; süüög, bíicsülletös, ka kas-üllő; ullet (<. úgy leket, 
határozószó, a. m. talán), dalló (szolgabíró) hullott, kinyullott ; 
pelleködik, fellebezni; ölleni (őrölni), szöllÖ, böllér, völlÖget, tölleszt, 
töllem, tölled stb., belőttem, belölled stb. Küköllő, vetöllö, lehöllet; 
kollátőjja, olló, kecskolló; ellopták, étellel; haliam í<hadd lám), 
hallottam, fülem hallattyára; vallás, nyilallás.*-) A föltétlenül hite
les adatoknak e hosszú sora ellen azt hiszem hiába való a 
puszta tagadás. Kiderül belőlük, hogy bármilyen nyelvállású és 
akár hangsúlyos, akár hangsúlytalan helyzetben van a magán
hangzó, az ilyenkor mindig csak rövid. S minthogy az úgy 

l : . 

*) Különösen tanulságosak ez utóbbi állandóan rövid tí-val 
-ejtett alakok az álmát, lákádálinát-íélékkel szemben. 

27* 



400 HORGER ANTAL. 

lehet > ullet, súrlás > siillás, tőlem > töllem stb. példája a gemi-
nált ll-nek valóságos hangrövidítö hatásáról tanúskodik, fölte-
hetjük, hogy más esetekben az eredeti rövidség megőrzése is. 
ugyancsak ennek az Z/-nek tulajdonítandó.*) 

Mikor ERDÉLYI említett értekezésének bírálatában (i. h.. 
321.) a geminált ll-nek a megelőző magánhangzóra gyakorolt, 
hatásáról szóltam, akkor megjegyeztem azt is, hogy ugyanilyen 
r-nek s j-nek és az előttük álló magánhangzónak viszonyát még 
nem volt alkalmam eléggé megfigyelni s azért e tekintetben tar
tózkodtam bármely vélemény nyilvánításától. A legutóbbi két 
nyáron végzett udvarhelymegyei tanulmányútjaim folyamán 
tehát különösebben érdeklődtem ez iránt és sikerült legelőször 
is megállapítanom azt, hogy a geminált jj előtt álló magán
hangzó igenis megnyúlik. Tehát pl. kiijjel (kívül, de kéjei is),, 
újjos, öjje meg, pöröjjetök, kolláiójja (korlátolja), bájjal, héjjél stb. 
A geminált rr előtti magánhangzó is megnyúlik (csak egyszer 
észleltem varrottam és egyszer indulatos beszédben az orrokké 
ejtést) pl. bárrá (balról), várrani, szerre (rendre, sorban) kerreg 
(a m. kerregő, nyöszörgő, hangot ad; tyúkról), ökörre stb. De 
talán még gyakoribb az az eset, hogy az rr ilyenkor megrövi
dül és elveszti gemináltságát pl. eccére vagy é'ccére (egyszerre),. 
orom, órod, főrás, fóró, mikóra, ere, ára, várott talpú.**) A fejlődés 

*) A köznyelvi szőlló'vel vagy s^ó'tó'vel szemben a székely 
szöllö valószínűleg szintén eredetibb nyelvállapotot őrzött meg. 
Vö. Edlelmes szn. és ellik, hadlaua > hallá, vadlani > vallani, 
üdleni > ülleni, szl. vidla > villa, szl.-ol. sidla > hétf. csángó silla : 
ár és így tör. *jidlák > m. *szödlö > szék. szöllö. (Nyr. XXXII. 
233, MNy. III, 358 és MELICH szíves közi.). 

**) A geminátáknak a megelőző magánhangzóra gyakorolt 
hatását érdemes volna tüzetesebben is megvizsgálni, mert fel
tűnő pl. az, hogy s-hez és zs-hez assimilálódott l, r előtt már 
ismét rövid a magánhangzó, pl. tussó, kossó, nyessen, Pezzsi 
(Erzsi), a dezzsiek (derzsiek), pözzs (pörzs, Vadr. 552. Ez utóbbi 
adatnak helyességében különben kételkedem egy kissé. Aligha
nem csak KRIZA vonta el a pözzsol, mökpözzsől-hől). Megjegyzendő, 
hogy KRIZA szerint ú. 1. geminált jj is megrövidülne. Vö. «ájj . . . 
inkább terpedten hangzik : á ' j ; szájj le = szá'j le ; hejj = héj ; 
hejjétt = hejett; hujjatok = hüjatok; teljes (az irodalmi nyelvben) 
= tejes (közönségesebben csakugyan tejes mind Háromszéken,,, 
mind Kfszéken).» (Vadr. 551). 
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menete tehát ebben az esetben a következő volt: röv. voc. -\- rr, 
hosszú voc. + rr, hosszú voc. -\- r. 

Arra a kérdésre, hogy miért gyakorolnak a liquidák a 
"megelőző magánhangzóra nyújtó hatást, eddig tudtommal csak 
BALASSA próbált felelni, még pedig a következőképen: «A két 
folyékony mássalhangzó (vagyis zöngehangok) l, r ós a felhang
zónak nevezhető j , miután erősen, zöngés természetüknél fogva 
legjobban hasonlítanak a magánhangzókhoz, majdnem dipthon-
gusnak nevezhető kapcsolatot alkotnak velük és a hosszú magán
hangzókat különben is kedvelő vidékek az ily helyzetben álló 
Tövid magánhangzókat megnyújtják.)) (Magy. Nyelvj. 116.) Én 
«zt a magyarázatot több oknál fogva nem tartom elég valószí
nűnek s inkább GoMBocznak a magyar hangok időtartamának 
vizsgálata körül végzett kutatásaiban vélek az igazi okra nézve 
némi útmutatást találni. Az ő kísérleti vizsgálatai ugyanis (vö. 
Nyelvtud. II. 96. l.-ján közölt táblázatot) kiderítették azt, hogy 
& magyar nyelv rövid magánhangzói m á r a k ö z n y e l v b e n 
i s l e g h o s s z a b b a k n a s a l i s o k é s l i q u i d á k e l ő t t . 
Igaz, hogy ez még csak egy puszta ténynek megállapítása, a 
mely egymagában még nem ad semminemű felvilágosítást e 
ténynek hangphysiologiai okáról, de föltehetjük, hogy ez az előt
tem egyelőre ismeretlen ok némely nyelvjárásban (így a szé
kelyben is) erősebben működött, mint a köznyelvben s így 
•észrevehetőbbé vált a liquidák nyújtó hatása.*) A geminatáknak 
& megelőző magánhangzóra gyakorolt különböző hatása tekin
tetében GOMBOCZ vizsgálatainak eddig közölt eredményei még 
nem adnak semmiféle útbaigazítást. 

Áttérhetünk már most annak a második kérdésnek tisz
tázására, hogy milyen a liquidák előtti magánhangzók időtar
tama és nyelvállása. 

Megemlítettem már, hogy KRIZA még nem szól a liquida-
tiónak e kezdő fokáról s hogy ezt nyelvészeti irodalmunkban 
KUNOSS ismertette először (Nyr. XII. 113). Ő a liquidák előtti 
magánhangzók időtartamát, még nem határozza meg közelebb-

*) De viszont felmerülhetne itt az a jogos kérdés is, hogy 
miért erősbödött ez a hatás csak a liquidáknál és miért nem a 
nasalisoknál is? 
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röl, hanem csak annyit mond róluk, hogy megnyúlnak. Csak 
egész általánosságban megnyúlásról beszél STEUER is korábbi 
dolgozataiban, de addigi hangtani kutatásait mintegy megrostáló-
és összefoglaló utolsó értekezésében már azt mondja, hogy az, 
ilyenek csak félig hosszúak, tehát valamivel rövidebbek, mint a 
köznyelvi hosszú magánhangzók (Nyr. XXII. 298). Ugyanezt 
mondja ő utána ERDÉLYI is. (Szerinte ugyanis csak «pótlónyúj
tás » esetén áll teljes hosszú magánhangzó). Én azonban hosszas 
figyelgetés után arra a meggyőződésre jutottam, hogy egyik véle
mény se helyes, mert hangsúlyos szótagban, legalább ma, min
dig a köznyelvi teljes hosszúságra nyúlik meg a liquidák előtti 
rövid magánhangzó, hangsúlytalan szótagban azonban gyakran 
ú. 1. valóban csak félig hosszú az ilyen magánhangzó. (Vö. NyK. 
XXXVII. 322.)*) 

A liquidált magánhangzók minőségéről is eltérő az eddigi; 
írók véleménye. KUNOSS azt mondja, hogy az a, e, o és ó'-ből (az. 
e tudvalevőleg hiányzik a debreczeni nyelvjárásból, a melyre 
KUNOSS megfigyeléseit alapítja) széles, az *, ü, u-ból pedig szűk 
ejtésű hossszú hangzó lesz (Nyr. XII. 116).**) STEUER eleinte azt 
állította, hogy minden liquidált magánhangzóból széles ejtésíl 
hosszú hang lesz, de utóbb ú. 1. észrevette KUNOSS megszorítá
sát, mert később ő is odamódosítja állítását, hogy l, r, j előtt 
mindig csak a rendes szűk ejtésű hosszú í, ű, ú, hangok kelet
keznek (Nyr. XXII. 302.) Hogy mi a véleménye ebben a tekin
tetben ERDÉLYinek (vö. NyK. XXXYI. 325 s. köv. L), azt igen* 
nehéz pontosan megállapítani. Egy cseppet sem világos magya
rázatai, majd egy csomóban közölt, majd meg az egyes tájszó
lások leírásánál elszórt példái, de leginkább csak hangjelölése
alapján hosszas fejtörés után a következőket sikerült megsejte-

*) WICHMANN a moldvai csángó nyelvjárásról írott két érte
kezésében (Nyr. XXXVII. és MNy. IV.) szintén csak félig hosz-
szúnak jelöli e magánhangzókat hangsúlyos szótagban is. Lehet,, 
hogy ott, egy könnyen feltehető régibb nyelvállapot megőrzése
képpen csakugyan ilyenek, de a Székelyföldön az én legjobb meg
győződésem szerint úgy áll a dolog, a hogy fennebb előadtam. 
Megjegyzem különben, hogy WICHMANN még geminált 11 előtt is. 
ilyen félig való hosszúságot jelöl. 

**) Példái között azonban ilyen jelölést is találunk: dijy 
szíj, szürke, fürge, fül, sül stb,! 
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nem. Szerinte a liquidák előtt minden magánhangzó lehet szé
les ejtésű, pl. báj, héjj, gondol, körte XXXVI. 326, fecsérel 329, 
fedil 331, (ez tehát Steuer régibb álláspontja; KuNOSsnak és 
STEUERnek az *, ü, tt-ra vonatkozó megszorítása ú. 1. elkerülte 
figyelmét), de lehet szűk ejtésű is, pl. gyümölcs, dőjt, rojt, kigon
dol 328, bór XXXVII. 331, csakhogy mikor az egyik és mikor 
a másik, azt nem árulja el. Széles ejtést jelöl pótlónyújtás ese
tén is: ara, szo [t. i. > *szöv] XXXVI. 326, ával*) 325, de 
ugyancsak pótlónyújtás esetén jelöl szűk ejtést is : túsó, tanúsz [?] 
küsö, kerüsz [?] 327, vót, tód, ződ, főd 328 s ez esetben is az 
olvasóra bizza annak kitalálását, hogy mikor ilyen és mikor 
olyan az ejtés. 

E különböző állításokkal szemben az én véleményem a 
következő. 

A felső nyelvállású magánhangzókról már KUNOSS és STEUER 
is elismerték, hogy ezek a liquidák előtt is mindig szűk ejté-
sűek s én ebben a tekintetben teljesen az ő nézetükön vagyok, 
tehát azt állítom, hogy fedtt-ié\e ejtés a Székelyföldön sohasem 
hallható. Az alsó nyelvállásuaknak, az a, e-nek liquidák előtt 
megnyúlt alakjai, pL falba akarnak, ajtó, elment, kérbe, megver
ték felejtette stb., épen olyanok, mint a köznyelvi ara, ere, mére. 
Már pedig ezekben az a, é határozottan szűk ejtésű hosszú 
hang.**) De már a középső nyelvállásúak ily úton megnyúlt 
alakjainak kérdése kissé másképen áll. 

*) Ez ugyanis ERDÉLYI szerint pótlónyújtásos székely alak ! 
Szerintem azonban se nem székely, se nem pótlónyújtás. Ha 
léteznék, akkor csak az a mutató elemből származó székely 
aval-ból keletkezhetett volna, nem pedig az ott ismeretlen köz
nyelvi avval-ből. Tehát legfeljebb hangsúly következtében való 
megnyúlásról, de nem pótlónyújtásról lehetne szó. 

**) Erről könnyen meggyőződhetünk, ha többször egymás
után kiejtjük az ára vagy ere szót s azután lassanként kihagy
juk az r-et. így közvetetlenül egymásután ejtve az a-a: é-e han
gokat, izomérzetünk rögtön elárulja, hogy e két hang között 
nemcsak időtartambeli különbség van, hanem hogy az elsőnél 
a nyelv hátának középső része valamivel magasabbra emelkedik, 
mint a másodiknál. A székely falba, kérbe szavakkal végezve e 
kísérletet, kiderül, hogy a liquidált a, e is szűk, nem pedig szó
les ejtésű hang. , : 
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Hogy a szerte, eccerre, félment, perelnek-(éle esetekben szé
les é hangot ejtenek, azt észrevettem mindjárt akkor, mikor a 
székely nyelvjárásokkal foglalkozni kezdtem, és ilyen esetekben 
sohasem is jelöltem mást, mint S-t. Az o, ö-ből azonban az ón 
meggyőződésem szerint szűk ő, ö lesz. Bizonyos vagyok benne, 
mert számtalanszor figyelgettem az ilyen eseteket, hogy az orvos, 
forgott, ördög, tötöget stb., székely ejtésében az első magánhangzó 
szűk. Ilyen rendesen még hangsúlytalan szótagban is, de meg
engedem, hogy ilyen helyzetben (bár elég ritkán s úgy látszik 
éppen a félig való hosszúsággal kapcsolatban) hallható néha félig 
hosszú széles ejtésű ő Ő is.*) Hogy nyelvtörténetileg hogyan 
viszonylanak egymáshoz a hangállapotnak e különböző fokai, 
arról alább szólok. 

A liquidatio jelenségének ezen első fejlődési foka, a me
lyet az eddigiekben meghatározni igyekeztem, ma már nincsen 
meg sehol a Székelyföldön, mert még ott is, a hol legkezdet
legesebb állapotban van, tehát Csík, Háromszók és Brassó me
gyékben ós Udvarhely megye dél-keleti sarkában, már kiesik 
bizonyos esetekben az l. Azon szavak, a melyekben az l állan
dóan kimarad a következők: kííd, tüső (de tusső is); föd, ződ, 
köt (kelt és költ), töt (tölt), őt, őtözik, nyóc, póc, öcsó, fót, föd, 
fódoz, tód, tódozgat, ód, ódoz, ódal, őt, vőt, vóna, mé'khőt; ágya 
(áldja, Vadr. 551), mána, páca, áruha (gyermekek állkendője, 

*) A háromszéki nyelvjárás bírálatában ERDÉLYivel szem
ben azt mondtam, hogy «a Székelyföldön nincs más közhasz
nálatú széles ejtésű hosszú hangzó, mint az é'-nek hosszú párja.» 
(NyK. XXXII. 323.) Erre ő a következőt válaszolja: «Tehát 
affélék is, mint görbe és gödörbe liquidált alakok is, úgy ejtőd-
nének szerinte [már t. i. szerintem] nemde Alsósepsiben, mint 
Budapesten a kör, a «&óra£»-ban és «köruti villamosw-ban? 
Persze, ha csak papiroson kell ezeket eredeztetnünk és ejtenünk, 
könnyű; de mást mond ott lent az élet: görbe, gödőrbe.» (U. o. 
331.) A papiroson ejtett hang ugyan nagyon érdekes lehet, de 
még érdekesebb az, hogy ERDÉLYI, csakhogy engem czáfolhas-
son, leczáfolja a saját maga korábbi állítását is, hogy: «itt [t. i. 
Alsósepsiben !] e z e k i s s z ű k e j t é s ű e k m i n d i g . . . Pl. 
kigondol..., rojt..., gyümölcs, dőjt... stb.» (XXXVI. 328.) Ilye
nek még ugyancsak ő nála: zérgettyű 330, gyertya, ember 331). 
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pártedli), kiát, féivát*) (Elmaradoz azonban az l ezen állandó 
eseteken kívül néha már némely más szóban is). Ezekből az 
adatokból arra lehet következtetni, hogy az l legelőbb olyan 
töszótagokban kezdett kiesni, melyekben vele egy szótagba tar
tozó d vagy t következett utána, pl. kűd, kücc, kűdnek, főd, 
fődre, fődben, vőt; a belső analógia hatása alatt aztán csakha
mar olyan esetekbe is átterjedt az l nélküli alak, a melyekben 
•e hangtani föltétel hiányzott, pl. küdi, kűdőm, fődön, födes, 
rútam, vótál, vóna; végül elégséges volt kieséséhez egymagára a 
hangsúlyos magánhangzó után való helyzete is, pl. túsó, mána. 
Ilyen fokon keletkezhetett az a szógál alak is, melyet a Három
szók megyei Szászfaluban hallottam (Nyr. XXKVI. 326), sőt 
Erdélyi még olyan adatokat is közöl Háromszék területéről, a 
melyekben már hangsúlytalan helyzetben is kiesik az l: tanúsz, 
•kerűsz (NyK. XXXVI. 327).**) 

A liquida kiesésében mutatkozó ezen fokozatosság külön
ben nemcsak az i-re vonatkozik, hanem általános érvényű sza
bály, s az r, j - re való érvényessége csak azért maradt eddig 
észrevétlen, mert kevés ilyen eset van, a melyben megnyilvá
nulhat. Azt tapasztaljuk pl., hogy a valamivel régibb lőjt (lejt) 
ma már az egész keleti székelységben is lőt (ú. 1. a gyút, gyíít, 
nyút-íélék is ilyenek) s hogy mert-böl és meVí-bŐl is már meí, 

*) Néhány esetben, ú. 1. mindig csak jelentésmegoszlással 
kapcsolatban, más irányban történt a fejlődés. Pl. mékhót (mint 
állítmány), de hóit ember; mektőti a poharat, de a pohár m'ék-
tőtt ; elköti a pénzt, de járt-kőtt (világlátott) fejérnép; felőti a 
ruháját, de eggy ötteje; félvátani a pénzt, de váttig folyton, egyre). 
Azt hiszem, hogy még más ilyen kettős fejlődésű példák is van
nak, de még nem. tudtam Őket összeállítani. Más esetekben meg 
ú. 1. lt>jt>tt fejlődés is történt. Pl. félt > fejt > fétti. 

**) Én Háromszék területén sohasem vettem észre az Z-nek 
ilyen esetekben való elmaradását, de azért természetesen még 
nem állítom, hogy ERDÉLYinek ezen adatai föltétlenül hibásak, 
mert lehetséges, hogy legelső nyomai a fejlődés azon további 
tokának, a melyet e jelenség Udvarhely megyében már csak
ugyan el is ért. 0 azonban az én jóval valószínűbb, mert hang
súlyos helyzetű szógál közlésemre (s még néhány másra, a me
lyeket vagy nem hallott, vagy nem vett észre) debreczeni módon 
•egyszerűen azt mondja, hogy — hiba! (Vö. NyK. XXXVIII. 189). 
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mét (mett, métt is) lett. A további szótagokban, hangsúlytalan 
helyzetben, még megőrzi a keleti székely nyelvjárás az r, j-t 
(csak az -ért ragban marad el mindenütt az r, de nyilván csak 
a mét hatása alatt). Ez tehát a mellett szól, a minek alább még 
egyéb bizonyítékát is látni fogjuk, hogy a liquidatio folyamata 
az l-es szótagokban kezdődött s csak később terjedt át az r-es 
és ^-s szótagokra is. 

Az l kiesésének módjára nézve STEUERnek az a véleménye,, 
hogy előbb redukálódott s csak azután tűnt el teljesen. Azt. 
állítja nevezetesen, hogy «a pótlónyújtásos e, ó, Ó... a székely
ség nagy részében még ma is ee, óe, oe alakban járatosak.» 
(Nyr. XXII. 302.) 

Magát, a magyarázatnak e módját, a melyet az előbb
mondottak alapján természetesen az r és j kiesésére is alkal
maznunk kellene, nem ]ehet föltétlenül helyteleníteni, mórt 
hangphysiologiai lehetetlenség nincsen benne. A nehézség csak 
az, hogy helyességét nem lehet ténj^beli adatokkai támogatni.. 
Én ugyanis kénytelen vagyok SiEUEEnek azon állítását, hogy a 
székelységben ilyen redukált l-es volt, föld, felment-féle ejtések 
még ma is hallhatók, legalább a hangsúlyos szótagra nézve, a. 
leghatározottabban tagadni. Hangsúlytalan szótagban, a hol j)e-
dig a székelység nagy részében épen a mi időnkben van elma
radóban az l, r, j sem vettem észre soha ilyen átmeneti reduc-
tiót, bár másrészről meg kell engednem azt is, hogy miután 
Steuernek e feltevéséről csak mostanában szereztem tudomást, 
talán el is kerülhette figyelmemet e jelenség éppen azért, mert 
nem is gondoltam rá s így a helyszínén nem figyeltem rá, 
különösképpen. Meg is engedve azonban ez eshetőséget, végered
ményben ma mégis hajlandóbb vagyok azt hinni, hogy a liqui-
dák egyszerre, minden átmenet nélkül estek ki. 

Ilyen állapotban van tehát ma a liquidatio folyamata na 
egész keleti székelységben, és még Udvarhely megyében is egé
szen a községek e soráig: Oláhfalu, Máréfalva, Fenyéd, Betlen-
falva, Lengyelfalva (Székelyudvarbelyt és a vele egyesített Szom-
batfalvát és Felsősiményfalvát ugyanis, mint városi keverék-
nyelvjárást, figyelmem kívül hagyom), Farczád, Hodgya, Bika
falva, Bögöz, Magyaros, Nagy galamb falva (a közbeneső Magyar
feleknek oláh a lakossága) és Szederjes. E községekben és Ud-
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varhely megyének tőlük északra és nyugatra fekvő többi közsé
geiben már jóval előbbre haladott a liquidatio folyamata. ; 

A politikai és földrajzi viszonyok szempontjából hasonlítva 
össze e kétféle területet, azt találjuk, hogy a liquidatiónak gyön
gébb foka az egész homoródi járásban és az udvarhelyi járás
nak vele szomszédos községeiben, erősebb foka pedig e járásnak 
többi községeiben és az egész keresztúri járásban dívik. Ebből 
tehát arra következtethetünk, hogy az erdélyi nyelvjárások 
liquidatiós jelenségei szintén az egykori Keresztúr-fiszék terü
letén keletkeztek, épen úgy mint az ö-zés, s hogy innen terjed
tek ki lassanként minden irányban. A liquidatio kezdetlegesebb 
alakja ma már messzire túlterjedt nemcsak a keresztúri járás, 
hanem Udvarhely megye határain is, fejlődottebb foka azonban, 
még csak azon vidék felé, a melynek lakosságával a Keresztúr-
fiszék lakossága sűrűbben érintkezett. A Magyaros és Székely
udvarhely közötti részen még csak a Nagyküküllő jobb partjáig 
terjedő községeket tudta meghódítani, de Székelyudvarhely fölött 
már a Nagyküküllő bal partjára is áthatolt, mert Betlenfalván, 
Fényeden, Máréfalván és a két Oláhfaluban is érvényesül. Érde
kes különösen Kápolnás- és Szentegyházas- Oláhfalu esete, mert 
ezek már a Homoród völgyében feküsznek s még sem beszélik 
a homoródi nyelvjárást. Nyilvánvaló tehát, hogy első telepeseik 
nem Lövéte felől, hanem egy jókora hegygerinczen át Maré-
falva, Fenyéd, Zetelaka felől kerültek mai lakóhelyükre. 

Udvarhely vármegye községeinek imént megnevezett sorá
tól keletre, a mint azt fennebb részletesen kifejtettem, követ
kezetesen kimarad az l (r, j) olyan hangsúlyos tőszótagokban, 
melyekben még d vagy í következett utána és néha még olya
nokban is, melyekben szótag végén állott (túsó, mána stb.) 
de soha el nem marad a tőszó végéről. (Pl. hálsz, háltok, hál
nak, tanólsz, tanóitok, tanólnak stb. Az egyedüli kivétel Erdélyi
nek az alsósepsi nyelvjárásból közült tanúsz, kerűsz ejtése volna.) 
De már a NagyküküUöhöz közeledve észrevesszük, hogy az l 
kezd néha más esetekben is elmaradozni. Mind gyakoribb már 
elmaradása a hangsúlyos szótagban, pl. títva, titották, szíva 
(Derzs), bésó (Miklósfalva), szógál (u. o. Arvátfalva, Felsőboldog-
asszonyfalva), gyikos, dogodra (Décsfalva), sőt elmarad már szótő 
végén is egyszer-másszor, pl. kötére való (Agyagfalva), tisztőte 



4 0 8 HOEGER ANTAL. 

<{Felsőboldogasszonyfalva), fórdúnak, kapáni (Óozfalva). Az udvar
helyi járásnak többi részében és az egész keresztúri járásban 
aztán már százával lehet megfigyelni az l elmaradásának min
denféle eseteit. Adataimnak óriási számából álljon itt mutatóba 
-e néhány: mögnyít, lepisíte, űtetés, süt, véniive, pénz nékííl, mút-
•kor, nyútak, búsútam, ének, beszét, fét, nékűt (< *nélkült), éne-
•kőnek, mi lőte (lelte), dőnék, mégötck, kaszanyére, ásó, aszáni, hát, 
•hának, csindta, ámát, kdszátak | keríí, éterű, úgy ütte arcú, hogy.. ., 
fórdú, meggyavú, héjbö visszajő, érő montdk, fő nem kőtek, attő 
mégis, házdbő jött ki, hó vari, hattá sem, meny é, kej é tőlem 
(távozz), réggé, kézzé fokta, éty hétné tovább, közé van, ákuszom, 
•ászég, nem ha. meg, hálámáddr, annál a hdzná, több hármincnd, 
mi csiná ? Kiesik természetesen az az l is, a mely etimologiailag 
11 helyett állott, pl. húnak (hullnak), nem ké (kell), Itágat, nem 
áhatom, száni. (Azt hiszem fölösleges külön kiemelnem, hogy 
bármilyen előrehaladott állapotban van is e vidéken a liquidatio 
folyamata, hallható azért még közben-közben itt is szótagzáró l. 
-Elég gyakran jegyeztem fel pl. ilyeneket: kapálni, énekölnek stb.) 

Az r és j kiesésére vonatkozólag mindössze a következő 
adatok állanak rendelkezésemre (nagy részük természetesen több
szörösen is följegyezve): estikért (Vadr. 552), éccé-mdccé, sokszé, 
Jiánszé, azé, mé, gyapjúé, ez a két (kert) a fiamé, kéte (kérte), 
•embének, kéccő másoccó, jóké, akkó, mikó, ijenkó, mindonkó (Vadr. 
u. o.), máccó (u. o.), ósó (orsó, u. o.), hás (u. o.), immá, krájcát, 
pógának, akd (akár, < szék. akar), hamd, mé iu. o.); búkál, zséndé, 
zséndészég, elét (elejt) az aszta szere (a.-szélre, < szék. széjre), 
-Gergé, Qergö (Gergely), töngö (tengely), métő (métely, u. o. 551). 

Ezen aránylag csekélyszámú példákból is kiderül, hogy az 
l és az r, j kiesésének föltételei között megvan a teljes párhu
zamosság. Pl. tőt (tölt, vö. telik) és két (kert), elét (elejt); beszé-
tek és pógának, asztászére; halámadár és estikért, zséndészég stb. 
Bizonyos azonban, hogy az l kiesése általában véve sokkal gya
koribb, mint az r, j-é. Az ilyen esetek pl., mint két, kéte, embe
rnek, krájcát, pógának mindenesetre jóval ritkábban hallhatók, 
mint a megfelelő r-es alakok. Egészében véve azt a benyomást 
nyertem, hogy legmesszibbre haladt a liquidatio az l esetében, 
kevésbbé fejlődött az r-nél és talán legkevésbbé a j-nél. Ilyen 
esetekben pl., mint ajtó, osztájba, éfeléjtötte, tojnak, fájnak, báj-
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gat stb. sohasem marad el a j .*) Érdekesen szemlélteti az l, r, 
j elmaradásának ezen sorrendjét e két följegyzésem: hálámádáT 
és krájcát. Az elsőben a szótagzáró l már kiesett, de az r még; 
megvan, a másodikban az r már kiesett, de a j még meg
van. Végleges ítéletet a sorrendre nézve azonban természe
tesen csak akkor lehetne mondani, ha valaki a keresztúri járás
ban és az udvarhelyinek észak-nyugati részében még tüzeteseb
ben tanulmányozná e jelenséget és összegyűjtené az összes ide
vonatkozó adatokat. 

E ponttal kapcsolatban meg akarom még említeni, hogy 
az r (l, j) szabály szerint csak akkor esik ugyan ki, ha meg
előző magánhangzójával egy szótagba tartozik, de kivételesen 
akad már olyan eset is, hogy szótagkezdő helyzetben is elma
rad. Pl. mikó idejöttem (Rugonfalva, szabály szerint: mikoride-
jöttem), hamá évitte (Oroszhegy). Az ilyenek nyilván a fejlődés, 
egy újabb, csak most kezdődő fokozatának előhírnökei s bizo
nyára a szabályszerű mikó bejöttem, hamá bévitte-íélék hatása 
alatt keletkeztek. Sőt arra is van eset, hogy ilyenkor, a hiátus. 
eltüntetése végett, az r-en kívül még a megelőző magánhangzó 
is elmarad: akk úgy lebetegödött, hogy . . . (Medesér). 

Hogy a szóvégi liquida kiesése a fejlődésnek csak későbbi 
fokán állott be, az általánosan elfogadott vélemény. Hogy miért 
tartotta magát ilyen helyzetben tovább, mint a szó belsejében, 
azt is megmagyarázta már teljesen kielégítő módon BALASSA.. 
((Első sorban oly esetekben maradhat csak el az l, a hol nincs 
külön functiója, mint pl. a szó belsejében; míg a szó végén és 
a ragokban sokkal fontosabb és jelentősebb, semhogy oly köny-
nyen elmaradhatna. Ez az oka annak, hogy mindenütt előbb 
maradt el a szó belsejében lévő l, mint a szó végén álló s min
den egyes nyelvjárásunk ma is egy fokkal hátrább áll a szó
végi l elhagyására nézve, mint a szó belsejében álló l t illetőleg.. 
A szóvégi l megőrzését elősegíti az is, hogy gyakran magánhang-

*) Figyelembe kell venni természetesen azt is, hogy ilyen
kor tulajdonképpen nem j-vel, hanem (etimologiailag j eredetű)-
j-s kettőshangzóval van dolgunk. De ez a körülmény maga nem 
lehet akadály, a mit a néhány elét, zs'éndé, töngö-iéle példa. 
bizonyít). 
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zóval kezdődő szó következik utána s így a szóvégi l-ből szó-
tagkézdő' mássalhangzó lesz.»> (Magy. Nyelvj. 27—-28.) 

Áttérek már most azon kérdés tárgyalására, hogy milyen 
e vidéken a liquidák előtti magánhangzó. 

KRIZA az ilyeneket tudvalevőleg (WASS JÓZSEF Dunántúli 
nyelvjárása alapján) terpedt magánhangzóknak mondja. Hogy 
kellőképpen megvilágíthassam azt, hogy mit ért Kriza tulajdon
képpen a terpedt magánhangzón, idéznem kell következő nyilat
kozatait: 

«jellemzi a keresztúrfiszéki népnyelvet a terpedt hangzók 
gyakori eléfordulása, mit okoz az Z-nek az utána következő más
salhangzó előtt való kihagyása, vagy elveszése, mely hangbeli 
kár csakugyan haszonba menyen, a mennyiben az / előtt álló 
önhangzót terpedtté, úgy szólván terhessé teszi.» (Vadr. 551.) 
<'Ez a palóczos terpedtsóg. . . illető székely népünk szájában 
minden önhangzóra kiterjed, természetesen nem épen oly érez-
hetőleg mint a rövideknél, pl. ama — alma; csiná'na == csinálna; 
•eső = első; besze'ni = beszélni; titnak é= tiltnak; tanó'na = ta-
nólna ; gondőta = gondolta; iridünak == indulnak; törő'te = törölte; 
ü'nek == ülnek. A háromszéki népnyelvben csak az egy agya = 
áldja szóban (á'gya meg az isten) érezhető egy kis terpedés, 
hogy az ágya (lectus ejus) szótól meg legyen különböztetve.» 
(U. o.) «Vógül e pont alatt említem meg a jö igét is, hol az o-t 
mindig röviden hangoztatja az összes székely nép, mintha egy 
szálnyit időzne annak kiejtésében. Leginkább észlelhető ez a 
jö'ni, jö'nek-ben, mire több született székely ismerősömet figyel
meztetvén, nyelvérzékök azonnal is észrevette az ö hangzónak 
rövid, de némileg terpedt ejtésit. (U. o. 552.) 

Megállapítható e nyilatkozataiból először is az, hogy Kriza 
nem vette észre, hogy már a még meglevő /, (r) is bizonyos 
változtatást okoz a megelőző magánhangzón, mert ő csak arról 
beszél, hogy az l kiestével válik «terpedtté» a magánhangzó. 
Megállapítható belőlük továbbá az, hogy szerinte ilyenkor nem-
«, rövid, hanem még a hosszú magánhangzók is terpednek (pl. 
csiná'na, besze'ni, tanó'ni stb., á'gya és ágya!), ha nem is oly 
•érezhetőleg, mint a rövidek. Abból végre, a mit a jő ige szé
kely ejtéséről (egyébiránt egészen tévesen) mond, megállapítható, 
hogy szerinte a terpedés nem egyéb, mint a magánhangzónak 
{akár rövidnek, akár hosszúnak) némi kis megnyúlása. 
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STEUEEnek ezen állítólagos terpedt hangzókról eleinte ez 
Tolt a véleménye: 

A terpedt hangzók tulajdonképen a szűk ejtésű hosszú 
hangzóknak megfelelő széles ejtésü párjai, vagy pedig a széle
sen ejtett rövid magánhangzóknak hosszú alakjai. E meghatá
rozás szerint tehát a terpedtség nemcsak abban áll, hogy a 
rövid magánhangzó rákövetkező l r kiestével meghosszabbodik, 
nézetem szerint ez mellékes dolog; hanem az a lényeges, hogy 
l, r beolvadása következtében az illető hosszú magánhangzó szé
les ejtésű lesz. Hisz a székelységben az ilyen értelemben vett 
terpedés beállhat rövid és hosszú vocalison egyaránt (Sz. NyH. 9.). 

Úgy látszik azonban, hogy csakhamar maga is belátta e 
magyarázatnak egészen téves voltát, mert a «terpedés» ós «ter
pedt magánhangzók» kifejezését ezentúl észrevehetően kerüli s 
későbbi dolgozataiban már csak megnyúlásról beszél. 

A terpedésnek olyan magyarázata, hogy a csiná, beszé, 
mikó, JŐ-fél ék esetében a magánhangzó a rendesnél valamicské
vel hosszabb á, é, o, ö (KRIZA), vagy hogy ilyenkor széles ejtésű 
á, é, o, ő hangok keletkeznének (STEUER), egyaránt téves. Mert 
ha az /, r, j előtt már eredetileg is hosszú volt a magánhangzó, 
akkor ez a mássalhangzó kiesése után sem változik meg semmi 
tekintetben sem, ha pedig eredetileg rövid volt, akkor még a 
mássalhangzó kiesése előtt nyerte végleges alakját, a melyen a 
mássalhangzó kiesése már nem változtatott semmit. «Terpedés»-
ről tehát sem egyik, sem másik esetben nem lehet szó. 

A liquidált magánhangzó azonban itt, a liquidátio e fej-
lődöttebb fokának területén, legalább részben, mégis más, mint 
a keleti székelységben és Udvarhely megye délkeleti sarkában, 
mert itt mindig szűk ejtésű. 

A liquidatió régebbi fokának tárgyalása alkalmával meg
mondtam, hogy a középső nyelvállású magánhangzók közül az 
o, ö mind az időtartam, mind a nyelv feszültsége tekintetében, 
az e azonban csakis időtartam tekintetében változott meg. Ott 
tehát 6, o és $ lett belőlük. Itt azonban már lépten-nyomon 
hallható ilyen ejtés: fémént, féhínak, fétdkárták, féső, ké (kell), 
restélné, csépének, szeretek fél, rendéve, mit észé? szerszám, sér, 
féi-táj, ember, cseber, leseperhették, Esztér, Pé'itér, éccé-máccé, 
keccé, sokszé, szászszé, hánszé stb. Ez a sajátság azonban termé-
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szetesen a területnek csak azon részében dívik, a hol a nyelv
járás még e-ző, vagy a hol az ö-zésnek még csak kezdetlegesebb-
foka van meg. A keresztúri járásnak teljesen ö-ző részében ezek. 
így hangzanak : fokinak, főmönt stb. 

Ebből már most szerintem két tanulságot lehet levonni.. 
Az egyik az, hogy jogos azon föltevés, hogy valamikor a liqui-
dák előtti mai ó, ő szintén széles ejtésü ő, 6 volt, csakhogy 
ezeknek szűk ejtésű ó ó'-vé való válása már igen régen kezdőd
hetett, mert ma már mindenütt az egész Székelyföldön be van 
fejezve. (Legfeljebb hangsúlytalan szótagban hallható még itt-ott, 
a keleti székelységben ő Ó, ú. 1. félig való hosszúsággal kapcso
latban.) Az i > á változás ennél későbben indulhatott meg, mert 
még csak Udvarhely megye észak-nyugati felében érvényesük 
(Sőt helylyel-közzel még most is hallható itt felment, sertés, sok-
szer stb.). A második tanulság az, hogy ezen e > é változás még 
mindig korábbi, mint az egykori Udvarhelyszékhez tartozó köz
ségek (gyöngébb fokú) ö-zése. A mai udvarhelyi járásnak azon 
községei ugyanis, a melyek nyugat felől a keresztúri járástól,, 
dél és kelet felől a Nagyküküllőtől, észak felől a Nagy- és Kis-
küküllő vízválasztójától vannak körülhatárolva (tehát körülbelül 
Zetelaka, Firtosváralja és Hodgya háromszöge között) ö-ző nyelv-
járásúak is és megvan bennük az említett e > é változás is. 
Már most nagyon érdekes tehát, hogy e háromszögön belül, 
azt mondják ugyan egész következetesen, hogy föladom, embö-
rök stb., de ezekkel szemben szintén következetesen : fébisztat,, 
embernek stb. Ezt csak úgy magyarázhatjuk meg, ha felteszszük,. 
hogy akkor, mikor az ö-zés a Keresztúr-fiszék felől terjedve e 
vidék nyelvére hatni kezdett, itt már megtörtént volt az e > ér 
változás. Mert ha akkor itt még felbisztat (vagy akár fibisztat),. 
embernek lett volna a szabályos ejtés, akkor ezekben is föltét
lenül érvényesült volna az ö-zés. A Keresztúr-fiszék ö-ző részé
ben (tehát ott, a hol az ö-zés kezdődött, következőleg legrégibb) 
csakugyan fó'bisztat, embó'rnek a mai szabályos ejtés. Az ö-zés~ 
keletkezése korában tehát ott még csak a felbisztat, embernek 
fokán állhatott a liquidatió. 

De ugyané kisebb, háromszögalakú területnek, a mely
ről az imént szóltam, északi felében, tehát a tulajdonképeni 
Havasalján, észlelhető a liquidatió folyamatának egy még fejlő-
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döttebb, tehát még érdekesebb fokozata is, ha mindjárt még 
csak csirájában is. Ez abban áll, hogy liquidált a, é-ből ő, é lett. 
Összes, erre vonatkozó följegyzéseim a következők; égázól (elgázol, 
Oroszhegy), éménni, éményén, émé'nt (Oroszhegy, Szentkirály, 
Malomfalva), érendőte (Ülke), ördög viszi é (Zetelaka), legésŐ 
(Tibód, Farkaslaka), öled mög (Szentkirály), nevéte (u. o.), meszé
nek (Tibód), ételiéi (Szentkirály), tőkévé dógosztunk (Oroszhegy), 
két esztendővé nagyobb (u. o.), réggé (Fancsal), az úton kűjé 
(Bogárfalva), jő szüvé (szívesen, Szentkirály), két (kert), kérbe 
(kertbe, u. o.), gyérmök (u. o., Oroszhegy, Tibód, Dijafalva), erdő 
(Oroszhegy), nem vért még (u. o.), mére (merre, Szentkirály, Fan
csal), elét (elejt, Szentkirály), ókussza (alkuszsza, u. o.), nem hó 
még (Tibód), kupával (Bogárfalva), apjdvól (Fancsal), pappá (Szent
király), lírró (u. o.), akarnak (Ülke). 

A fejlődésnek olyan foka ez, a melyet a liquidatio eddigi 
tudomásunk szerint még csak némely dunántúli és palócz nyelv
járásban ért el, s a mely a székely nyelvjárások köréből eddig 
teljesen ismeretlen volt. 

A liquidatiós jelenségek tárgyalásának befejezéséül még 
csak arra akarok rámutatni, hogy ezen a > ő, é > é változás 
után az r (egyetlen egy adat kivételével) még mindig megvan, 
de az l alig két-három eset kivételével már mindenütt kiesett. 
Ez is azt mutatja (a mit már más kapcsolatban is láttunk), 
hogy az l liquidáló hatása régibb mint az r-é. 

Az eddigieken kívül ez alkalommal még csak egy hangtani 
sajátságot szeretnék, éppen törvényszerű volta miatt, tárgyalni, 
t. i. a mássalhangzóknak a hójszú-félékben tapasztalható követ
kezetes helycseréjét. 

A hangváltozásnak e faját a székelység köréből. «egy hét-
falvi ifjú» (valószínűleg Zajzoni Eab István) említi legelőbb a 
Magy. Nyelvészet V. kötetében. Ugyanakkor és ugyanott említi 
BUDENZ is Gyergyóból és már némi kritikai észrevételeket is fűz 
az előbbi közléshez: 

«Gyergyóban haliam : hojza ide = hozza ide. Errül a' NMy. 
jelen füzetében bővebben tudósít «a' hétfalvi magyar nyelv 
8ajátságárul» czikknekbeküldője: «a' hosszufalviak minden hangzó 
után egy j-t tesznek, ha reá z vagy sz következik; p. o. hojz 
(hozz), ajz (az), hojszu (bosszú), tajszit (taszít) stb.» Lásd a' 346. 

Nyelvtudományi Közlemények. XXXIX. 28 
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lapot. De érdekes volna tudnunk, vájjon a' hozom, hozam, hoz
tam helyett is hoj-zom van-e stb. ? Mert erősen gyanítom, hogy 
az oj csak ollyhellytt áll, hol j -nek a z v. sz után kellene kö
vetkezni. Tudjuk, hogy hosszú helyett a' régibb hoszju van, 's 
hojza csakugyan = hozja.» (I. h. 361.) 

Az a kérdés, amelyet BUDENZ e sorokban fölvetett, tulaj
donképpen még ma sincsen eldöntve, mert a későbbi közlök, 
minthogy nem saját tapasztalatuk alapján, hanem csak hírből 
ismerik e jelenséget, nem tudnak benne határozottan állást 
foglalni. 

KRIZA ezt mondja: 

«a Hargita körül s Csík-Gyergyóban mint a hétfalusiaknál, 
& z, sz és szt eleibe egy j járul, pl.: hojszu, tajszit, hujza, oisz-
tán. Azonban ez inkább csak akkor történnék, ha két z v. sz 
jő össze, mint egyik levelezőmtől haliam, ámbár hargita-táji 
tudósítóm szerint: ajz (az), rójzsám, kalájsz, tejszem, vejszem is 
hallhatók s Erdélyi J. egyik csángó dalában is fordul elő efféle: 
Erdélyország ajz én hajzám.n (Vadr. 557.) 

STEUER még ennyire sem mer véleményt nyilvánítani: 

«Némely vidéken (Hargita, Gyergyó, Halmágy, Hétfalu) az 
sz, z, zs hangok előtt, különösen ha hosszúak (kettős szsz, zz ; 
jsz, jz), általában ilyen j-s diphthongusokat találunk minden 
magánhangzó helyett, például: kalájsz, tejszem, löjszön, hajzám, 
rójzsám; ajszoni, ajszon- hojszu, bujszu. hojza, hujza stb.» 
(SzNyH. 17—18.) «a spiráns sz, z [a zs-t itt már nem említi] 
hangok j - s dipthongust idéznek elő.» (U. o. 19.)*) 

Nekem ebben a kérdésben az a határozott meggyőződé
sem, hogy itt csakis hangátvetésről lehet szó, nem pedig is 
kettőshangzók fejlődéséről. Csík megyében, a hétfalusi csángók 
között és az Udvarhely megyei Zsomborban elégszer volt alkal
mam megfigyelni e nyelvjárási sajátságot, de soha, egyetlen 
egyszer, még elvétve sem hallottam ilyen ajz, rójzsám, tajszit--

*) Simonyi is lehetőnek tartotta egy időben, hogy a tejszem, 
vejszejn-iélékhen talán <?'-ből fejlődhetett volna a kettőshangzó s 
hogy a kalájsz, ajz-fé\ék talán az előbbiek analógiájából volná
nak magyarázhatók (Nyr. VI. 449.). 
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féle alakokat.*) Nem tudom elhinni, hogy ez csak véletlenség 
volna s azért feljogosítva érzem magamat annak kijelentésére, 
hogy az ilyenek nem hiteles népnyelvi alakok.**) 

Hogy igazán milyen esetekben és milyen föltételek között 
•érvényesül e hangátvetés, arról a keleti székelység nyelvjárási 
térképéhez írott értekezésemben már részletesen szóltam (MNy. 
I. 452), ennek e helyen való ismétlése tehát fölösleges volna. 
Az ott mondottakat csak azon újabb észleletemmel kell kiegé
szítenem, hogy ha a z vagy sz előtt i, í magánhangzók állot
tak, akkor a hangátvetés elmaradt. Tehát pl. mindenütt bízza, 
isszák, hisszük, stb., de sohasem *bíjza, *íjszák, *híjszük. Azért 
most már csak e jelenség földrajzi határáról és keletkezésének 
Yalószínű okairól kell szólnom. 

Láttuk, hogy KRIZA csak annyit mond, hogy Csík-Gyer-

*) Nagy részük a MTsz.-ba is bejutott. 
**) Keletkezésükre nézve érdekes és nagyon valószínű KRIZÁ-

nak következő magyarázata: «hihetőleg csakis gunyolódási szesz
ből fogták rá e tisztes népre, hogy egyetlen z, zs, sz elébe is 
mindig j-t szúrnának. A Barczaságnak ugyanis Háromszékkel 
határos falvaiba sok székely levén betelepedve, kik a mint tud
juk, a kicsinyítő és sürgető sza, sze szókkal igen is bőségesen 
szoktak élni, e miatt olykor ingerkedtek velők a tősgyökeres 
•csángók, boszantásukra felhozván ily szókat: kecskecske, macs
kácska, kutyácska, fussszasza ki, met üres a tarsacska (tarsoly?), 
mit természetesen ezek se késtek boszantóiknak visszafizetni egy 
furcsa mondással, mely hír szerint egy hétfalusi leánytól ered, 
ki mikor látná, hogy a házoknál szállásoló katona akasztaná 
portékáit a fal fogasára, ily szókkal tartóztatta vissza : 

Oda bijzon ne akajsza, 
Hogy a fogast leszakajsza. (Vadr. 562.) 

Megjegyzem e helyen, hogy a székely nép körében még 
más ilyen tréfás nyelvészkedés is dívik. Hogy pl. a hámot lóba-
•dugónak, vagy lótoknak mondják, a nyerget nyúgodalomtókének, 
a macskát éjjeli bátornak, a kakast égbekiáltónak, a farkast ódol-
bahónak, (megjegyzem különben, hogy ez nem ódal-bahó, a hogy 
a MTsz.-ban olvassuk, hanem < ódáiba hó!) azt a gyergyaiak 
tréfás gúnyolódásból ráfogják a csíkiakra, a csíkiak meg a gyer-
gyaiakra s éppen így a hétfalusi csángók a háromszékiekre, 
•ezek az erdővidékiekre, ezek meg a keresztúrflszékiekre s így 
tovább, de valósággal sehol sem élnek ezek tájszókként. 

28* 
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gyón és a Hétfalun kívül még a Hargita körül is dívik. STEUER. 
szerint (i. h.) Halmágyon is megvan s minthogy Oláhfalu a 
Hargita kellős közepén fekszik, egy alkalommal megkoczkáztatja 
azt az állítást is, hogy Oláhfaluban is megvan. (Nyr. XXII. 
256.) Mindkét állítása azonban téves, mert Halmágyon és Oláh
faluban legcsekélyebb nyomát se találtam e jelenségnek. A Har
gitától keletre sehol sincsen meg; egyedüli kivétel e tekintetben 
az egy Zsombor falu. Hogy e kivételnek csakis egykori csángó 
telepedés lehet a magyarázata, azt már igyekeztem megokolni 
egy régebbi értekezésemben (Nyr. XXXIII. 448). 

Kíséreljük meg végül még e hangátvetés nyelvi okainak 
kiderítését is. 

Ha Fest Sándornak legújabb és legteljesebb összeállításá
ban (NyP. 42:17—19) végigvizsgáljuk a hangátvetésnek azon 
eseteit, a melyekben két szomszédos mássalhangzó cserélt he
lyet, akkor azt fogjuk tapasztalni, hogy ilyen helycsere csak a 
szó belsejében szokásos. A baraksz, suvick, tarack és viaszk sza
vakban ugyan látszólag szóvégi metathesis van, de az ellenkező 
példáknak hasonlíthatatlanul nagyobb száma alapján (60-nál is 
több) nagyon valószínű azon föltevésem, hogy itt is legelőbb a 
viakszot, viakszos-féle ragos és képzős alakokban történt meg a 
helycsere s hogy csak ezeknek analógiájára ment végbe utóbb 
az alanyesetben is. E szerint tehát azt kell hinnünk, hogy a 
*húzjak, *húzj, *húzjon stb. esetében is a szó belsejében indult 
meg a helycsere és csak egészen természetes belső analógia 
hatásaképen érvényesült csakhamar a szóvégi helyzetben is. 

Ha meggondoljuk, hogy ez a hangátvetés csak zj és szj 
találkozásakor ment végbe következetesen (s akkor is csak abban 
az esetben, ha nem állott előtte i, %), de egyetlen egy kétség
telen példa sem idézhető arra, hogy az első mássalhangzó más
milyen volt (vö. pl. fogjuk, adjuk, dobjuk, lökjük, látjuk, döfjük 
stb.), akkor e jelenség okának és lefolyásának következő magya
rázatát adhatjuk. 

A hangátvetés a *húzjak-féle igealakokban indult meg szó-
belsei zj találkozásakor. Azért ilyenkor, mert a 2 is, meg a j 
is egyaránt zöngés spiránsok, articulatiós mozdulataik tehát közel 
rokonok s így kettejük helycseréje nem változtatta meg nagyon 
az általános szóképet, a mi pedig tudvalevőleg a hangátvetésre 
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yaló hajlamnak nagy elősegítője.*) És nyílván az általános szó
kép észrevehetőbb változása akadályozta meg a helycserét akkor, 
ria i, í volt az igetőben. (*Bízja, Hszják, *hiszjük-fé\ékhől ugyanis 
az íi li-nek elkerülhetetlen í-vé való fejlődésével *bíza, *íszák, 
*híszük lett volna). A zj>jz változás azután csakhamar maga 
után vonta a 2-hez legközelebb álló zöngétlen spiránsnak, az 
s z-nek ugyanilyen helycseréjét is s az igék példáját követték a 
névszók is (Hójzám, djszu stb.). 

És ezzel befejeztem az Udvarhely vármegye területén ész
lelhető szabályszerű hangtani sajátságok ismertetését. Talán igen 
s bőven tárgyaltam e néhány jelenséget, de szolgáljon ment

ségemül az, hogy alapvető fontosságú kérdéseket nem lehet 
néhány sorban elintézni, no meg az. hogy a mit az ember sze
let — arról szívesen beszél. 

Egy következő dolgozatomban ugyané területnek alaktani 
sajátságait fogom ismertetni és remélem, hogy abban is lesz 
alkalmam néhány érdekes nyelvtörténeti és nyelvjárás-földrajzi 
adat közlésével szolgálni a magyar nyelvtudományt. 

HORGEE ANTAL. 

*) Zöngés spiránsok még a zs és a v is. De zs végű ige
tövünk egy sincsen, a v végűeknél pedig másnemű hangválto-
zás történt. 



A magyar tagadé képző. 
A magyar nyelvben a mostani tagadó képző, a mely egy

aránt járul igetőhöz is, névszótőhöz is: -talán, -telén, -tlan, -tlen* 
Pl. tudatlan, váratlan, ismeretlen, lehetetlen; tétlen, (hvLQ,s\x)v étlen y 
létlen, étlen, itlan, hitlen; szüntelen, untalan, nyugtalan, sűtelen, 
fotelen, mostalan, értelen, vigyáztalan (NyH.4 95.) || sótalan és 
sótlan, szótalan és szótlan, erőtelen és erőtlen, nőtelen és nőtlen? 
szemetlen és szemtelen, gondatlan és gondtalan; fogatlan, lelketlen; 
élettelen; tisztátalan, boldogtalan, bátortalan, hűtelen, elégtelen 
(NyH.4 94. TMNy. 575—6). 

A -talán, -telén végén levő -an, -en eredetileg nem tarto
zott a képzőhöz, mert nem egyéb, mint a módbatározó ragja. 
Mutatják az ilyen példák: A lába meztelen van (Kecskemét). 
Számtalan borulok angyalom vállához (Erd.: Népd. 1:46.). Ha
szontalan sanyargattam testemet (Pázm.: Préd. 25.). Kelletlen 
eszel (Diósz.: Fal. 230.). Szünetlen való félelem (BodC. 1.). Her-
telen való meggyógyítás (Tel.: Bvang. II. 9476.). Szertelen való' 
fenyegetés (NádC. 691.) [TMNy. 575—6.]. 

A képző eredetibb alakja ebben az egy szóban maradt 
meg: mesztélláb. 

A rokon nyelvek közül ennek kétségtelen megfelelője a 
v o g u l b a n van meg, a hol a tagadó képző szintén egyformán 
járul mind ige-, mind névszótőhöz. Pl. %öli «kifogy»: góltól «ki 
nem fogyó» | iöyti «elér»: iöyttál «elérhetetlent) | yaníi «ismer»: 
%astál «ismeretlens \\ís «ész»: istal «esztelen*) | ni, ni «nő)>: 
netál, nítel «nőtelen» j úilum «nyelv»: úelintal «néma» ] suti 
«hang»>: suiitál «hangtalan» (KANNISTO adatai) NyH.4 95. (Szá
mos példát idéz még SZABÓ DEZSŐ : A vogul szóképzés. 64—5.. 
és 77.) 

BUDENZ (ÜA. 278.) és MUNKÁCSI (KSZ. X. 181.) nem tartják 
azonosnak a magyar és a vogul képzőt, pedig ehhez szó sem fér
het. Szerintük az o s z t j á k tagadó képző a magyar megfelelője. 
Lássunk erre is néhány példát: a) Ige tővel: DN. íeDa, DT. íáoá\ 
Ni. íet3, Trj. 4üa / , V. fil9%, Kaz. A$AÍ, 0 . lüli «hungrig; ohno 
speise» (DN. DT. Ni. $-, Trj. AÍ-, Kaz. A \ - , 0. li- «essen») KAE-
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JALAINEN, OL. 167. || 0 . patla wy'kpi §ards «be nem fagyó vizű 
tenger» (pat- «befagy») PÁPAY J. NyK. 37 : 63. | uerlí iu% yu-
rina ponláidm «kikészítetten fateknőbe tesznek» (uer- «csinál») 
NyK. 36 : 351. | juy-ver verti %($>éli «fakészítésbez nem értő» 
(yq>s- «tud») PÁPAY J. Osztj. Népk. Gyűjt. 158. || Irt. sem jügutta 
lad'ek tör «eine so breite "wasserfláche, dass sie das auge nicht 
umfasst» PATKANOV, Die Irtysch-ostjaken II. 50. (104. 142.) — 
b) N é v s z ó tővel : DN. semna, DT. samoa, Ni. semp, Trj. 
sqmAd%, V. Vj. semhy, Kaz. ssmAÍ, 0 . semli «vak» (DN. DT. 
0 . sem, Trj. sám, V. Vj. sem', Ni. sem", Kaz. s£m^ «szem») 
KARJALAINBN, OL. 156. || 0. ueili «erőtlen» (uei «erő») PÁPAY J. 
NyK. 37 : 167. | nipli «nőtelen» (nip «nő») NyK. 38: 317. || KO. 
K. mülloy «hajadonfővel)) (mül «sapka» PÁPAI K.-MUNKÁCSI Déli-
osztj. szójegyz. 62. i nemié/ jaj «névtelen újj» (nem «név») 
28. | pölley «sükets (pöl «fül») 53. | sémley «vak» (sém «szem») 
41. | semley pelkém «szív nélkül való oldalam* 41. || Irt. 
posta, pöste «ohne handschub» (pös) PATKANOV j évida payta 
«(obne tochter, ohne sohn) kinderlos» uo. 

Az osztják képzőben az eredeti mássalhangzó: l, tehát 
nem lehet azonos a -talán -telén í-jével. (Vö. magyar nyelv ~ 
osztj. DN. naDdm, Ni. nátdm, Trj. úg,Adrn , V. Vj. naUm\ Kaz. 
naA9m\ 0. náldm KARJ. OL. 2.) Teljes lehetetlenség tehát, hogy 
bennük az osztják tal «üres» szó rejlene. 

Vegyük mármost vizsgálat alá a többi finnugor nyelvben 
levő tagadó képzőt, melyekben szintén előfordul az a t elem, a 
mely a magyarban és vogulban megvan. 

Z ü r j én . a) Igetővel: kérni «csinál»: kertem «csinálatlan» | 
miskini «mos»: miékitem «mosatlan*) | polni «fél»: polt§m «a ki 
nem fél» (NyH.4 95.) || afitöm «unsichtbar» LVTKIN SUS. Aik. 
X. 35. | lijtöm ur «ungeschossenes eichhorn» 34. — b) Név
szótővel: bord «flügel, flosse»: bórttem «ungeflügelt» GENBTZ 
Ostpermische Sprachstudien 30. | lul «atem, geist»: híltem «leb-
los» 26. \ pin «zahn»: pintem «zahnlos» 28. | vizer «verstand»): 
vízértem «un verstan dig» 31. || vedrai s i pidgstem «der eimer 
war ohne boden» WICHMANN SUS. Aik. XXI3:46. | karnanis i 
t.jup§dt§m «das joch war ohne hacken» uo. || su «getreide, 
korn»: sutem «getreidelos, ohne getreide» WICHM. Votj. Chrest. 
106. || dontöm «biliig» LVTKIN SUS. Aik. X. 34. | kiitöm «sprach-
los» 36. 

A v o t j á k b a n csak névszótővel: G. lul, U. luil, MU. luiui 
«seele; leben»: G. U. lultem, MU. luuitem «leblos» WICHM. Votj. 
Chrest. 526. sz. | MU. sui «der arm»: suitem «ohne arm, ohne 
árme» 830. sz. | G. MU. U. vié «verstand, klugheit»: G. M. viétem, 
G. J. MU. U. viétem «dumm, dummkopf, narr» 1213. sz. | MU. 
vuris «naht»: vuristem «der ohne naht ist» 1262. sz. || pettem 
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«taub» (pet «ohr») WICHM. Votj. Sprachpr. II. 48. J virtem «blut-
los» (vir) 36. || nimtem «névtelen» AMTNOPF SUS. Aik. XIV2. 
22. 1 sintem «vak» uo.jl dun «ár»: duntám «olcsó» MUNKÁCSI 
Votj. Népk. Gyűjt. d. 63. | kus «csipő)>: kustám «csipötlen» tm. 
127. | lul «lélek»: lultám «lelketlen»> tm. 102. — Igetövek előbb 
fölveszik az -n deverbalis névszóképzőt. PL: kinmi- «fagy, meg
fagy)) : kinmontem «a hol nem fagy» WICHM. Votj. Sprachgr. II. 
98. |! disal- «felölt, felhúz», dis antant disjosmás disasa «soba 
föl nem öltött ruháinkat fölöltve» MŰNK. Votj. Népk. Gyűjt. d. 
148. j kii- «hall»: kilontám «nem halló» (kilón «hallás») tm. 117. í 
kitki- «befog»: kitkontám valjosmás kitkisa «soha be nem 
fogott lovainkat befogva» (kitkon-val «befogni való ló») d. 148.*) 

C s e r e m i s z , a) Igetővel: nyK. nálam «nehmen; kau-
fen»: dddr-n á' 11 & ni g0 «unverheiratet» EAMSTEDT, Bergtschere-
missische Sprachstud. 20. j nyK. kertám, kP. kertam, kCar. ketam 
«bír, -hat, -het»>: nyK. uidn^-ge'rtdmd0 «der es nicht sehen 
kann, neidisch, böswilligkeit» EAMST. 161. kP. konden kerttd-
mdédnx «a mit nem lehetett hazavinni)) GENETZ, SUS. Aik. VII. 
59. kCar. kdcke'n ke'ttdmd alám «ein wallach, der nicht an-
gespannt werden kann» PORKKA, SUS. Aik. XIII. 27. | kP. tolam 
«jön»: toltdmo «a ki nem jött»> GEN. 65. | kP. Icucem «fog, tart»: 
kucdtdmo «a mi nincs megfogvao GEN. 46. || nyK. küám «reifen»: 
küt90ni90 «unreif» EAMST. 60. | nyK. Hám «lesz»: litdmd0 «un-
möglich» EAMST. 68. || nyK. lüdám «fürchten»: Iü't90fn90 «furcht-
los, kühn» EAMST. 72. || nyK. ftdt'sas «warten»: (3§ts9'ő§m9 «un-
erwartet. unerhofft» EAMST. 17. | nyK. kolem «sterben»: kol§ő§m§ 
«unsterblich» EAMST. 53. | nyK. sindzás «wissen»: sindzd'ddmd0 
«unbekannt») EAMST. 133. | kCar. socam «geboren werden»: 
socddmd «der nie geboren ist» PORKKA 41. — b) Névszóval: 
/9<tj «fej»: kür. tSuid&m§ WICHMANN, NyK. 38:216. kP. (Svjtdmo 
GEN. 46. «fejetlen» | nyK. pmí> í«gott)>: pm§dSm§ «gottlos»> 
EAMST. 31. | kit <*kóz»: kP. kittdme GEN. 48. kür. Mtt9m» WICHM. 
NyK. 38 : 213. nyK. Wm»c EAMST. 214. «kezetlen» | kCar. lu 
«csont»: lu'ŐBmd kol «fisch ohne gráteo PORKKA 27. j nyK. 
o»i «schlaf»: omt$m§ «schlaflos» EAMST. 92. | kCar. singa «szem»: 
éin^a'd§m§ «vak» PORKKA 23. 

A m o r d v i n b a n csak nóvszótőhöz járul, pl. tolga «toll»: 
eMar. tolgavtomo, eKal. tolgaftuma, mPsen. tolgafWma «tollat-

*) Néhány példában a deverbalis -s, -is képzős alakhoz 
járul a tagadó képző. Pl. kurdany «fürcbten»: kurdastem «furcht-
los» | valani «verstehen» : valastem «nicht verstehend, unhöflich» || 
kysyny »verlöschen»: kysyétem «nicht erlöschend» | todini «wis-
sen»: todyétem «unkundig» WIED. Gramm. d. syrj. Spr. 172. 
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lan» | kud «ház»: eMar. kudovtomo, eKal. kuduftuma, mPsen. 
kutftSma «házatlan» | tíad' «kéz»: eMar. tietst'erhe, eKal. keiytirhe, 
mPsen. Udtf't'drhd «kezetlen» | lisríiB «ló»: eMar. lisrhevterhe, eKal. 
Xisihift'irhe, mPsen. lismdfforha «lovatlan» PAASONEN, Mordvinische 
Lautlehre 108. 

A f innben szintén csak névszótővel: aane- «hang»: 
áanettó'md- (csonka alak: -tön, -tőin) ((hallgatag, szótalan, néma» ! 
isd «atya»: isáttömd- «atyátlan» | armo «kegye]em»: armottoma-
«kegyetlen» (-tori, -tóin) j vika «hiba»: viattoma- «ártatlan*). — 
Igék előbb fölveszik a -ma, -ma deverbális névszóképzőt: tunte-
«tud»: tuntemattoma- «ismeretiem) | náky- «látszik»: nákymattöma-
«nem látszó, láthatatlan». 

A l a p p b a n szintén csak nóvszótővel kapcsolatosan. Pl. 
13. ar9vu- «der wert»: arvuotipme- «untauglich, unnützlich» 
WIKLUND, Lule-lapp. Wb. 7. | caVme- «auge; korn»: calmeptipme-
«blind» 154. | kgznu «tüchtig»: kcenuotipme- «schlecht. unfáhig» 
37. || calbme «szem»: calmetebme «vak, világtalant) HALÁSZ Svéd-
lp. Nyt. NyK. 16 : 74. | hugso «gond»: hugsotebme ((gondtalan» 
uo. | pelje «fül»: peljetebme «siket» uo. j soje «szárny»: scje-
tebme ((szárnyatlan* uo. )| N. arvvo «wert»: arvotcebme, gen. -to&me 
«wertlos» WIKLUND, KI. lappische Chrest. 56. I fabmo «kraft»: 
famotcebme, gen. tceme «kraftlos» 73. | njudne «nase, schnautze»: 
njunetcebme, gen. -tceme «der keine nase, spitze hat» 100. || E. 
Iceibe «brot»: laibetcem, n. laibetcebme «brotlos» LŐNNROT, Über den 
Enare-lappischen Dialekt 235. | miela «gemüt»: mieletcem, n. 
mielatcebme «unverstándig» 237. | tilöji «arbeit, werk»: tüöjetcem, 
n. duojetmbme «ohne arbeit, müssig» 257. || K. nüycem «nyelv»: 
nUycmahtem «néma» GENETZ, NyK. 17 :42. — Igetöveknél -najitem 
•a képző; pl. kulle- «hall»: kuVnaJitem «siket» | uojje- <(bír»: 
ujnajitem «erőtlen» NyK. 17 : 43. 

Ha mármost a tagadóképzőt összehasonlítjuk az ú. n. 
a b e s s i v u s ragjával, az első tekintetre szembetűnik a képző 
első elemének vele való összefüggése, a mint már ezt észrevette 
AHLQVIST (Suomen kielen rakennus 69.), BUDENZ (NyK. 4 : 103, 
IIA. 277.), MUNKÁCSI (KSZ. X. 181.) és SZINNVEI (Fgr. Sprachw. 
107.) is. Teljesen kétségtelenné teszi az. hogy némely fgr. nyelv
ben szintén járulhat igetőhöz, nemcsak névszótöhöz. Pl. 

L a p p : Igetővel: S. aice- «észrevesz» : aicetak ((észre
vétlenül*) HALÁSZ, Svéd-lp. nyt. NyK. 16:82. | ano-, adno- «kér»: 
anotapta, anoteke «kérés nélkül» uo.—Névszótővel: wdre «hegy»: 
waret, -pt, -tq,pet HALÁSZ, Déli lp. alakt. NyK. 31 : 140—142. 
fülemé «szem»: calemet 143. | stülü «óriás»: stalüht 145. I kulíkie 
«kés»: monnd kulikdpt «kés nélkül vagyok» NyK. 2 0 : 109. I 
faata «étel» : mejjá fdatat nahkqma <tmi étel nélkül marad
tunk (tkp. végződtünk))) 20 : 202. j lattie «madár»: men talawim 
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ütan lattien v. lattet «madár nélkül jövök meg» 20:219. | ^áipiet 
«fark»: piarne siáip et fudlemienie talie ai «a medve farok nél
kül jár most is» 20:196. || sváinas «szolga»: sváidnasahta HALÁSZ, 
Eöv. Pitelpm. nyt. XXL | jéhtanés «óriás»: jéhtanasahta uo. | 
nijgé «emlő»: niccéhtak, -htek, -hta XVII. | skadda «kár»: pöfö 
uihtos skadáhtak lanntai «csakugyan sértetlenül ért a szántó
földre)) Svédlp. ny. V : 205. } tollo «tűz)>: koktes kalhkai tat 
tuwlltat talöhtak, ku sija lljen péd'd'am korüs etnama nála 
«hogyan is forrjon ez tűz nélkül, mikor a puszta földre tették» 
V: 138. ] caxlebmé «szem»: ép monno vupte tid'd'i, jus éhpet cal-
mehtak (v. kehcatallak) öste «nem adom el nektek, ha láttat-
lanba meg nem veszitek)) V : 210. || N. akka «weib»: ivo aka-
daga birkás boade «ich kann mir nicht ohne weib helfen» 
QVIGST. SUS. Aik. III. 45. | barggo «arbeit»: de galgab mon 
biebmad dudngb bár'got«ich werde euch ohne arbeit ernáhren» 
47. | gama, gahmaga «schuhe»: gőaloi gamahoehtta «es fror 
ihn ohne schuhe» 25. || E.- juöíga «láb»: juöígetta LÖNNE. Enare-
lapp. Diai. 147. | supe «espe»: suvetta 151. uo. 

F i n n : maa «föld»: maatta «föld nélküli) | vyö «öv»: vyöttá 
«öv nélkül» BUD.-SZINNYEI: Finn nyt.5 20. j puhdas «tiszta» : 
puhtaatta, -tahatta 21. | jalka «láb»: jalatta 22. 

A finn nyelvjárásokban általában •ta' a rag, a savóiban 
néha még -tak. Pl. maata-n (közny. maattani) j tiet (közny. tiettá) 
Halikko: Suomi III. j . II. 143. || maata\ maita Etelá-Pohjanmaa: 
Suomi II. j . IX. 267. || ilman ráhat a, ilman talota, ilman 
saamata Koillis-Satakunta: Suomi II. j . XVI. 49. || moata\ 
jalata\ haravata', korpita\ mdeta', káetá' (közny. kadéttá) Pohjois-
Háme : Suomi II. j . XII. 337. 338. || vyöta\ korkeeta' Pohjois-
Savo : Suomi III. j . III. 242. — -ti' alakban: hengetV, huoleti* 
Koillis, Satakunta: Suomi II. j . XVI. 49. 

Észt -ta: rahata «ohne geld» | jalota «ohne fuss» [ sil'mita 
«ohne augen» J lapsita «ohne kinder*) || somata «ohne essen^ 
ohne zu essen, ohne gegessen zu habén» | magamata «ohne zu 
schlafen» ] möistmata «unverstándlich, ohne dass man versteht» | 
pezemata «ungewaschen» WIEDEMANN, Gramm, der esthn. 294—5. 

Ingriai nyj. -dak: heboizedak, jaloidak PORKKA, Ingr. diai. 35. 
A régi irodalomban is egy í-vel van írva az abessivus 

ragja, de az előbbi szótag hangalakja korábbi zártságra, tehát 
geminált íí-re mutat. 

C s e r e m i s z , a) Igetővel: kP. kodem «hagy» : ik pdrce 
hstas ko 3 dte «ohne ein einziges bláttchen auszulassen» GEN. 
52. | kP. purem <*bemegy»: fiüdes purt e kajet-mo ? «fürdés (tkp. 
vízbe menés) nélkül jösz-e?» GEN. 32. | kür. lektam «kijön» :: 
nalas lek te by§na pűr§ «ha nem jöttök fogadni [minket], nem 
megyünk ki» WICHM. NyK. 38:232. | nyK. iüám «iszik»: iüte'-
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yolas «szomjan halni» EAMST. 53. kCar. d'üde koddna «szomjan, 
maradunk» PORKEA 38. j nyK. kat'skam «eszik»: ti ßades kar-
te,ok dlenä «diesen abend können wir ohne essen leben» KAMST, 
175. kCar. hotte POEK. 45. | nyK. sjndzäs «tud» : tidd stdmd». 
mindn sindzdde'ok «das hat man ohne mein wissen getan» 
EAMST. 133. — b) Névszótővel: nyK. ßola «akarat»: ßolddo'n§-
ßold'de'ok «akarattal vagy akaratlanul» EAMST. 15. j nyK. ial 
«láb»: ia'lte »las «nicht gehen können [vor schmerzen in den 
füssen] (tkp. lábatlanul lenni)» EAMST. 27. | nyK. idm§ «isten»: 
idm§de dläs «istentelenül élni» EAMST. 31. | nyK. paris «gewinn,, 
vorteil»: pariste'ok ß§za'las «zum einkaufpreise verkaufen» 
EAMST. 96. 

A v o t j á k b a n is megvan ez az «abessivus» -m képzős 
deverbális névszótőhöz kapcsolva. Pl. aísktm «zu sehen sein, 
sichtbar sein, sich zeigen»: gurtj sen, tsatsaisen, atskimts 
ko'ikin tods «das ist dorfe, das andere ist walde, jedermann 
kennt es, ohne es gesehen zu haben» WICHM. Votj. Sprpr. II.. 
44. | söttini «finden; erforschen»: minMVam minilWam toos uisa 
no söttill'amts «sie fuhren unaufhörlich jagend weiter, ohne 
zu finden» IL 93. | niuiiz tsizimte nuipiiasa ntuem «das 
mädchen aber hob sie auf die Schlüter und trug sie fort ohne 
den fusstritt zu geben» IL 70. || kutini «fog, kézbe vesz»: Ludäz 
méskél karéllam Lud-keyerzäs kutemtä «a Lud [istenséget] 
csúffá tették, a Ludnak [való] dara[áldozatukat] elő nem vévén» 
MŰNK. Votj. Npk. Gy. d. 246. 

A tkpi votják abessivus a következő: a) Igetővel: MU.. 
d'uani (d'ual-), M. I. judni, G. juam (jual-) «kérdez»: mu-
mizles ataiezles d'uatek ime tuboz «ohne seine mutter oder 
seinen vater zu fragen, steigt er zum himmel auf» WICHM. Votj. 
Sprpr. IL 12. juatäk (MUNK. VNpkGy. tm. 77.) | kizpii «säen»; 
kuskini, kutskini «suchen»: kiéitek uéim ug po'tj,, kuskitek 
van-bur ug éiiL'ri «das Winterkorn wächst nicht hervor, ohne 
das man säet, das vermögen lässt sich nicht finden, ohne das 
man es sucht» WICHM. IL 5. || todini «wissen, kennen, erfahren»: 
agaijosiz marze soze toditek pesterzes nuipiiallam no nuiillam 
«die älteren brüder warfen, ohne zu wissen, was es war, den 
ranzen über die Schulter und trugen ihn fort» II. 79. (toditäk 
MUNK. d. 245.) | uzdni (u£al-) «arbeiten; tun»: uiatek kuaz 
ug sot «ohne arbeit giebt gott nichts» IL 9. (ußatäk MUNK. 53.) — 
b) Névszótővel: ki «kéz»; pid «láb»; kii «nyelv»: kitäk,. 
pidtäk, kiltäk, kilontäm veraskä «kezetlen, lábatlan, nyel
vetlen, hallástalan [és mégis] beszél» MUNK. tm. 117. | sor «kö
zép»: tépélan tol-sortäk kworez uz usé «a tölgyfának, hacsak 
nem tél közepén ( = tél közepén kívül) nem hullik a levele» 
MUNK. VotjSz. 491. | so «az»: sot dk vednamed uz lu «anélkül 
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nem lehet igézned» MŰNK. VNpkGy. 177. [ plur. soiostek uuiin[ 
ug lo dir «nélkülök nem lehet élni» WICHM. I. 178. ] mar «mi»: 
kitin mar punemtn uan v§sdskjtek {vesdskini «betesz») marté k, 
soos basto no kosko «wo immer etwas (d. h. waren) ohne segen 
aufgestellt ist, das nehmen sie und gehen damit weg» WICHM. 
II. 162. 

A z ü r j e n b e n már csakis ez az abessivus fordul elő. Ige
tőhöz WIEDEMANN nyelvtana szerint ritkán járul. Nála csak ez 
az egy példa van: nuSödny «verzögern» : nuéödtög «ohne zu 
zögern, unverzüglich» WIEDEMANN Gramm. d. syrj. spr. 178. 
LYTKiNnél, EoGovnál stb. azonban van elég. Pl. eg-taj meöj 
cuksavtög cetcivli «ich stand nicht auf ohne erweckt zu wer-
den» (tsuksalni, -avni) LYTKIN, SUS. Aik. X. 45. j una-taj meöj 
tensid ezis kicja pel'to södmödí povtög, janditögis «oftmals 
habé ich furchtlos und unverschámt deine mit silbernen ohr-
ringen versehenen ohren geschwárzt» (polni, povni; jandini) 
X. 48. | eg-taj meöj kösjivli vöréhii das kik uX pu zorján z or-
javtög, eg-taj meöj kösjivli éuktini daskík tagira cerön kerav-
•tög «ich wollte mich nicht bewegen, ohne dass man nicht mit 
zwölf starken stangen stiess, ich wollte mich nicht ablösen, 
ohne dass man mit zwölf grossen beilen hieb» (keralni, -avni; 
zorjalni, -avni) X. 40. — Névszóval: me «ón»: met§g ved gaZ-
tem lo§ «wie öde wird es [auch] ohne mich sein» WICHM. SUS. 
Aik. XXI3. 28. Wpiztög pelistög kivtlini giis giö vetiini «ich 
muss treiben ohne boot, ohne ruder, irren von welle zu welle» 
LYTKIN, SUS. Aik. X. 40. | kodli-nö teöj zilsan girtfa vijönid 
pugjömön, jurtög, b öztög cetcalan pi$ös vijönid leptasömön í 
«für wen strebst du so eifrig, die ármel bis an die ellbogen 
aufgestreift; für wen hüpfest du kopnos, schwanklos, die kleider 
bis an die knie aufgehoben X. 46. || legis gortas no derígateg nin 
«haza eresztette, de pénz nélkül» POPOV NyK. XV. 42ü. 

Az «abessivus» azonban nemcsak határozóként áll a mon
datban, hanem előfordul néha puszta t a g a d ó v. f o s z t ó 
m e l l é k n é v i jelentéssel is. Pl. 

L a p p : a) Igetővel: aice- «észrevesz»: aicetak ((észrevét
lent) HAL. SV. lp. nyt. 82. | pakkate- «büntet»: pakkateke ((bün
tetlen)) uo. | sadde- «nő»: saddeteke ((terméketlen*) u o . — b) Név
szótővel: pelje «fül»: peljet, peljetak «fületlen» 74. j abre «esö»: 
abreteke <(esőtlen» uo. | hugso «gond»: hugsot, hugsoteke ((gond
talan» uo. | algo «kezdet» : algonapta «kezdet nélküli*) HAL. SV. 
lp. nyt. NyK. 16:74. || dhciá ((atya» : monnd liem ah ciátapot 
«atyátlan vagyok» HAL. NyK. 20:214. j jélkie <dáb)>: kokta tdlliá 
kuh jéleket «mintha lábatlanok volnának)) 2 0 : 1 2 1 . | tuhte 
karmanej ja calemie pielet «az ember félszemű (tkp. félszem 
nélkül levő)» 20 : 212. || piktas ((ruha»: ja ollu lij frufifid, ja 
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ollu piktasahta, rihccuot «az asszony pedig egészen ruhátlan 
volt» Svédlp. ny. I. 85. || piapmuo «étel»: minnemust pidp-
muoht séttijtfn tihte cerrd poqlltije «utoljára étel nélkül maradt 
ez a szénégető" III. 156. (vö. kü son sattai aktán dákén péinü-
tak «mikor egyszer étel nélkül maradt [tkp. lett]» V. 123.).*} 

A f i n nben ilyen elvont szavakban van nyoma melléknévi 
használatának (legnagyobbrészt a Kalevalában): armo «kegyelem, 
irgalom)>: armottuus, -tuus «kegyetlenség)) | kala «hal»: kalattuusy 
kalatuus «halhiány» | lehmii «tehén» : lehmittyys, -tyys «tehén-
hiány» | leipd <(kenyén> : leivdtyys, -ttyys «kenyérhiány» || saa 
«kap»: saamattuus «nem kapás; ügyetlenség, élhetetlenség* 
(AHLQV. Suomen Kiél. rak. 34. és SZINNYEI, FinnSz.**) 

A c s e r e m i s z b e n csak egy kétségtelen példám van : nyK. 
dia «atya»: didde'ok (az -ok nyomósitó elem) «vaterlos» RAMST. 
8. — Valószinű azonban ilyen még ez i s : nyK. ia'lte Has 

*) Főleg jelzői használatban, a -tes képző is előfordul. PL 
a) S. mahhtét «tud, bír, -hat»: l jukalvés tiste m ah t Bt és 
manas piejahtuwwut «a lakodalmat pedig lehetetlen többé el
halasztani)) Svlp. ny. V. 198. | N. akta. mahghés stúora löddé' 
«ein überaus grosser vogel» QVICST. SÜS. Aik. III. 34. — b) S. 
callebmé «szem»: tat lé calméhtés kummü «ez vak öreg asz-
szony volt» Svlp. ny. V. 128. j tuhte aktn vieljen kommá cuovori 
tap cálémets dhkdp párra lierétlH «az egyik testvér feleségé
nek csak vezetnie kellett a vak asszonyt» III. 8. | voddo «fenék»: 
vöd öté s ponnta «dúsgazdag)) V. 316. || ^.bcellje «fül»: bmlj ed es 
boadnje «a süket ember» QVIGST. SUS. Aik. III. 39. — Ezekben 
az alakokban az -s attributiv melléknévképző: falske (prsed.) 
«hamis, álnok» ~ falskés (attr.) id. HALÁSZ, Svédlp. ny. 13. j 
hoidnü (prsecl.) «bús. szomorú» *s> hoinüs (attr.) id. 50. | kalabma 
(attr.) «hideg, jéghideg, fagyott» ~ kalamas (prsed.) id. 30. A kö
zép- és felső fokban is az -s nélküli alak veszi föl a megfelelő' 
képzőket: arvotcebmé, arvotes «értéktelen a: arvotcebbo ((értéktele
nebb)), arvotcemus «legórtéktelenebb)>. QVIGSTAD, Acta Soc. Scient. 
Fenn. XII : 152. — A -tak, -tek képzőbeli -k ellenben prsedica-
tiv melléknévképző, azért használatos ez gyakrabban abessivus-
ként; pl. étna (attr.) «sok» ~ étnak (prsed.) id. Svédlp. ny. 12. | 
joröpo (attr.) «gömbölyű)) (joröpo jahké «az egész esztendő))) «v 
jorhpuk (prsed.) id. 26. j kolbedö, koptés (attr.) «széles» *>> ko[bedok 
(pread.) id. 44. — L. még: HALÁSZ, Rövid Pite-lappmarki 
nyelvt. 28. §. 

**) Érdekes SZINNYEI megjegyzése AHLQVIST műve bírálatá
ban : «Ezen alakokban vagy a fosztó képző egyszerűbb alakja 
van meg, vagy pedig összevonás törtent». NyK. 16 : 301—2. 
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«nicht gehen können (vor schmerzen in den füssen)» tkp. = 
«lábatlan lenni» EAMST. 27. 

A v o t j a k b a n az-mis képzős igenévnek egész közönséges 
ÍI melléknévi használata. Pl. ad'dzjljm «sehen»: vvi ad'd'zilimte 
ts§é vui dőre likte no berte «eine ente, welohe wasser nicht ge-
sehen, geht zum wasser, aber kehrt zurück» WICHM. II. 9. \ 
jaratini «lieben»: kuipets l'áit/ize j ar at%mt e no saitan éioz 
émsa saitan dóri suisa l'áit/ize lezein «es war ein kaufmann, der 
«einen lohndiener nicht liebte und in der hoífnung. dass der 
teufel den lohndiener essen würde, schickte er ihn zum teufel 
und sagte» II. 88. | kuittsal- «lábbelit fölhúz)): pjdjusse no 
kvittsamte, diéjosse no voztjmte «die füsse habén sie un-
gekleidet gelassen, die kleider habén sie nicht angezogen» II. 
181. | Ijktini «kommen, gelangen»: sokui mumiz ajiz Ijktimte 
saldatlen mjnjtilam utUarii soie «dann gingen die mutter und 
der vater des noch nicht heimgekehrten soldaten um ihn zu 
suchen» II. 134. (Több példa WIED. Zűrjén nyelvtanában, 
122. §. 2.) 

A tkpeni abessivus is egy-két példában olyan, mintha egy
szerű tagadó melléknév volna. Pl. pilem «wolke»: tsik pil'e-m-
tek kuaz zoroz «es regnet vom ganz wolkenlosen himmel» 
WICHM. II. 40. || kit dk, pidtdk, kiltdk, kilontam veraská 
«kezetlen, lábatlan, nyelvetlen, hallástalan [és mégis] beszél» 

(Nb. kilontam valóságos nomen negativum) MŰNK. VNpkGy. 
tm. 117. 

A z ű r j e n b e n is ilyenféle a következő abessivu3 : kerku 
<(ház» : ruc kerkutög vois «a róka ház nélkül maradt (tkp. 
hazátlan lett)» KOGOV, NyK. 17 : 388. 

A többi fgr. nyelvben megfordítva áll a dolog. T. i. a 
tagadóképzős szók egyúttal abessivusok is, minden rag nélkül. Pl. 

M o r d v i n : kacamo «füst»: tol kac amo vtomo a eri 
•«feuer pflegt nicht ohne rauch zu sein» PAASONEN SUS. Aik. 
XII. 75. | ormavtomo kuvéi «ohne krankheit stöhnt es» 48. | 
uzer «fejsze»: kije ved' láng a sedr sedí uz er ev terhe rubay-
kavtomo? «wer bauet eine brücke über das wasser ohne axt, 
ohne schlichthobeb) 36. || apák séfet kuvéi, jomavkstomo 
vésni «stöhrt ohne krank zu sein, sucht ohne verloren zu ha
bén » 25. 

O s z t j á k : mola lilli ie§11 hoydmdiiihn «mit futkosol 
étlen-szomjan» PÁPAY J. NyK 3 7 : 2 7 1 , 5 8 7 3 8 : 1 3 8 . [| mane 
vocem jig nemta, ügotta at %aid'ayat, man %ajdjjem «damit 
meine stadt nicht ohne váterlichen namen, nicht ohne haupt 
bleibe, Hess man mich übrig» I évid a üdaden, pa/ta üdaden 
«lebet ohne tochter, lebet ohne sohn» | vet tui tunkdem unday 
két totteu, milteu pösteu «mit den fünf gezáhlten fingern 
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xinserer hand stehen wir [vor dir], ohne hut und ohne faust-
handschuh» PATKANOV-FUCHS, KSZ. VII. 138. 

V o g u l : -/által tailéy «elpusztíthatatlanul tele» MŰNK. 
VogNpkGy. II. 284. | am nal ojtattal i'ial ul ojtáln «míg én 
nyilam ki nem eresztettem, nyilat ki ne eresszetek» I. 95. j -man 
•lawtaluw, quld vátal üs untéyats «a mi rendeletünk nélkül vége 
láthatatlan város támadt» II. 291. j| nay süp-nelmtal üntsén 
«te szótlanul leülepedtél» I. 5. | ünli ülémtal «álmatlanul ül» 
II. 21.. | uld vittal unlépténé «tűz víz nélkül lakó» II. 245. 
{L. SZABÓ DEZSŐ : A vogul szóképzés 65. 77. és BEKÉ Ö. Rag-
taian határozók a vogulban NyK. 37 : 119.1)) 

Ha mármost az ahessivus ragja egyúttal tagadó képző is 
lehet, a tagadó képző pedig állhat az abessivus ragja helyett, 
akkor ebből csak az következhetik, hogy az abessivus ragja tkp. 
nem is rag, hanem szintén tagadó képző, a mely ragtalan mód-
határozóul szerepel a mondatban.2) 

Ezek után már nincs semmi okunk elvetni AHLQVIST véle
ményét, a ki a finn -ttoma, -ttömá képzőre nézve rég megálla
pította (Suom. kiél. rak. 69.), hogy az abessivusi rag és a ma, -ma 
•deverbális névszóképző összetétele. (Vö. BUDENZ nézetét UA. 277. 
NyK. IV. 103.) Ugyanez áll a lp. -tipme, tebme, toem, -htem, a 
md. -vtomo, -ftuma, -fWma, -fúrna, -fiime, -vieme, -yt'ime, a cser. 
-tdmd, -Ődmd, -t§m§, -d§m§, -tdmo, -tdmö, -tdme, -ddmo stb., a votj. 
-tem, -tám, a zürj. -t§m képzőre nézve.3) 

S ez nem egyedülálló a fgr. nyelvekben. Véleményem sze
rint a votj. -tek, -ták és a zürj. -teg is hasonló eredetű, a mennyi-

*) Állító módhatározó is lehet ragtalan. — L. «Ragtalan 
határozók a vogulban» ez. értekezésemet. NyK. 37 : 119. 

2) Éppen így áll a dolog a t ö r ö k - t a t á r n y e l v e k b e n 
i s . P l . az ufai t a t á r b a n : «Az a b e s s i v u s rag ja : -s§z, -séz 
( n é h a : -suz, -sóz, -suiz, -séz): ákcasez «pénz nélkül», ikmákséz 
«kenyér nélkül». Az abessivus egyszersmind fosztóképzős mel
léknév: kecséz v. köcsez «erőtlen», bálasgz ej ((gyermektelen ház» 
PRÖHLE NyK. 38 : 7 1 . — Az oszmanliban : drsiz avret, jularsiz 
ut ((szemérmetlen asszony, gyeplőtlen ló» \ umudsuz adam, 
•direksiz dam «remény nélküli ember, karó nélküli ház» || 
tazisiz ava clkan, tausanslz eve gelir «a ki agár nélkül 
megy vadászatra, nyúl nélkül jön haza» | deniz dolga siz 
olmaz, kapu halkasiz «a tenger hullám nélkül, az ajtó závár 
nélkül nem lehet» | ben-siz, sen-siz, on-suz inálam nélkül, stb.» 
KUNOS Oszmán-török nyelvkönyv 311. 

3) Vö. még SZINNYEI, Volt-e a magyar nyelvnek tagadó 
igéje. Nyr. XII I . 194—197. 
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ben a bennük levő -k elem azonos a -k deverbalis névszó
képzővel, a mely gerundivális szerkezetben fordul elő. Pl. a. 
v o t j a k b a n bertini «zurückkehren», minim «geben»: minjkjz-
gurt pala uit'Jiskoz, bertjkjz nules pala vitjsiékoz «beim hin-
eingehen blickt er nach hause, bei der rückkehr na eh dem 
wald» WIOHM. II. 12. | pirinj «eingehen»: östi piriki piniz 
d'éar at'skoz «beim eintreten [in die stube] zeigt er seine weissen 
záhne» II. .25. | potmj «hinausgehen, herauskommen»: pjrikiz 
t§d% pjre, potikuiz sed pats «beim hineingehen weiss, beim 
herausgehen schwarz» II. 49. || addéini «sehen, ansehen»: gon-
dirdz adgikid picaldá a$ad kusti «ha medvét látsz, puskádat 
dobd elibédo MŰNK. VNpkGy. bab. 91. j turnani (-nal) «kaszál», 
vidini «lefekszik»: tűdé-no derám tül, tül tülá, guzem-no tűrém 
túrna ké, küt kuraktd-no suldm serdktd éétaíd iééné vedé ke 
«a fehér inget a szél, a szél fújdogálja, midőn nyáron szénát 
kaszálnak; keblem kínlódik, szívem búsul, midőn este aludni 
fekszemo MŰNK. d. 33. 

A z ü r j e n b e n szintén megvan ez az igenévi szerkezet. 
Pl. vidz kutygön jurtö vyial «wenn du fastest, so salbe dein 
haupt» | jiigdygön «beim hell werden, als es hell wurde» j syös.-
gusalysny mijan usigon «sie stahlen ihn, wáhrend wir schlie-
fen» | adzis najaös uzig «er fand sie schlafend, sah sie schla-
fen» |j Permi: te vidz kutygad «wenn du fastest, so salbe 
dein haupt» | visiqas «als er krank war» WIED. Gramm. d. syrj. 
spr. 167.**) 

A l a p p -tak képző -A; eleme, a mint föntebb láttuk, más. 
eredetű. Hogy a finn nyelvjárások abessivusának A>ja milyen 
elem, arra nem tudok megfelelni. 

Annál világosabb azonban most már a v o g u l és ma
g y a r tagadó képző. Csak azt kell megnéznünk, van-e ezekben 
a nyelvekben -l deverbalis névszóképző. Igenis van. s éppen az, 
a fontos, hogy csakis ebben a két nyelvben van meg. Pl. 

V o g u l : E. kasti «idéz»: kástiul «idéző ige» | Ut- (Öli «van, 
él»): nltuil «életmód, vagyon, lábas jószág)) \ pökt- (pókli «hasa-
doz», pókati, pókapi «fakad»): póktuil «hasadék)) || K. pdntil 
((födél» (pánti) j lepil «födél» (lepi) \ sdtil «idéző ige» (sáti) \ 
üsil (dépési) (üsi) NyH/ 79. 

M a g y a r : fon: fonál ~> fonalat, fonalon | köt: kötél «<i" 
kötelén, kötelet, köteles j föd: födél <•>-» födelet, födeles. 

Hogy ugyanez az elem van meg a vogul és magyar tagadó 
képzőben, még külön bizonyító erejű a magvarban meglevő fok-

**) Az igenevek ragtalan határozói használata a többi fgr. 
nyelvben ismeretes, így megvan a mordvinban is, a cseremiszben is. 
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váltakozás. (Vö. mesztél[lkb] «•*•* mesztelen és kötél *v kötelén. A ma
gyarban tehát a tagadó képző ilyen alakú volt: -tél ~ -telén, 
*-tál ^ -talán).*) 

Azt hiszem, most már minden kétségen fölül áll, hogy a 
finnugor nyelvekben a mai tagadó képző egy eredetibb tagadó 
képző és egy d e v e r b á l i s névszóképző összetétele. Kétségtelen, 
de mégis különös, hogy egy deverbális névszóképző járulhatott 
a névszóhoz. 

Ennek a magyarázatát a cseremisz adja meg. 
A vogul-osztjákon és magyaron kívül az összes fgr. nyel

vekben a cselekvés tagadása ú. n. tagadó igék által történik, 
így van ez a cseremiszben is, s a tagadó igét minden módban 
és időben úgy ragozzák, mint a többi igéket. A conditionalisban 
azonban az 1775-diki cseremisz grammatika szerint a tagadó 
ige jelen idejű alakjában járul az igének a conditionalis képző
jével ellátott tőalakjához. Pl. kicalám «keresek»: Egyes sz. 1. sz. 
óm-kical'igéce, 2. sz. ót-kicaligéce, 3. sz. ók-kicaligéce; Többes sz. 
1. sz. ona-kicaligéce, 2. sz. odá-kical'igéce, 3. sz. ók-kical'igéceb 
(NyK. VI. 211.). — Lehet azonban, hogy ezek kikövetkeztetett 
alakok, mert a későbbi nyelvtanokban és szövegekben ilyenek 
nem fordulnak elő, hanem az igetőhöz a fönnebbi -te képző 
járul, s ez után következik a conditionalis jele és a személy
ragok. Pl. nyK. tolam «jön»: toltegetsem «wenn ich nicht ge-
kommen wáre» WIEDEMANN Versuch e. gramm. d. tscher. spr. 
144. || kP. kodem «hagy»: ndll ik arkas socso ndll ik pu-seygdm, 
ik porca lüs koddteyeée (v. koddte) luődn sukten kunam 
kertes-hdn ik satdéte «wenn es dem menschen möglich ist, in 
einer stunde die auf 41 bergen wachsenden 41 báume zu záhlen, 
ohne ein einziges nadelchen auszulassen» GEN. 52. | manam 
«mond»: kuyo jumdn afia&dn erydz^m sörtnö lepédste kec9se ery(d) 
ajéam, aj-aj afiap mant ey e c e luzdrten, kunam kocken . .. kertes-
kdh: mdúdn ajéamdm ize kocso «wenn es irgend möglich ist den 
sohn der mutter des grossen Gottes, das in der wiege schau-
kelnde knáblein, ohne: o weh! zu sagen, zerschmetternd auf-
zuessen: dann erst mögé er mein kleines kindchen fressenw 
GEN. 54.**) 

*) Az eredetibb tagadóképző rejlik valószínűleg ebben a 
szóban: mez ét-lábbal, mezít-szárral, mezít-fövel (XVI. szá
zad). L. NySz. — MUNKÁCSI szerint a siket szó is ezzel a képző
vel alakult. (KSz. X. 180—1.) 

**) A két utóbbi példa igéből képzett abessivusnak is föl
fogható. 

Nyelvtudományi Közlemények. XXXIX. 29 
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Ebből pedig világos, hogy a -te eredetileg t a g a d ó i g e 
k é p z ő volt. Ehhez járult azután a -md stb. deverbális névszó -
képző, a mint még érezhető a következő példán: kE. Ham «lenni»: 
men lidemem kódom tuskó mia « m i k o r én n e m v a g y o k 
ott, [mindig] oda megy» KEGULY Cser. mondatok, 601. NyK. III: 
125. — Ilyenek még a deverbális -mas, -más képzős gerundivális 
alakok; pl. kE. meman mi'temaske kaeve «oda mentek, a hová 
mi nem megyünk» (miem «megy») KEGULY NyK. IV : 103. | kP. 
osalídm pulat küzdda dene, pulat tofiardda dene kürtnö jük s o k-
tdtdmaske (soktem «hangzik»), jüt ser jdmalke joy»n fíüt joren 
sutdmaéke (suam «megérkezik, odaér»), kinde söngal koctd-
maske (v. kottdmaske; kockám «eszik») ruen, pastdrkalen 
koltdyeita ile «sendet das bőse mit euren stáhlernen messern 
und áxten es schlagend und vertreibend, wohin der klang des 
eisens nicht dringt, zu den ufern der nacht, wo das fliessende 
wasser des stromes nicht hinlangt, wo man weder salz, noch 
brot esset» GEN. 86. || kP. kuyo jumo Seke küzen kajen, kuyo 
jumo litdinasdn (Ham «lenni»), td mlanddmbalke süm'ren ku-
nam kertes-kdü... «wenn es ihm jemals möglich ist zu dem 
grossen gott hinaufzusteigen, den grossen gott vernichtend, ihn 
auf diese erde hinabfallen zu lassen. . .» GEN. 53. (Vö. még: 
nyK. Hám «lenni»: a'nes lit*°más «was künftighin nicht mehr 
wird» EAMST. 4. | kertam «hat; bír»: uz§nv-gertdmás «bös-
willigkeit; neid» [tkp. «nézni nem tudás»] EAMST. 161. j sitem 
<(genug sein»: si'tdddmás «mangel, fehler» KA.MST. 121.) 

így alakultak a többi finnugor nyelvekben is a mai tagadó
képzős alakok,*) míg a mai abessivusok (természetesen a zürj. -t§g, 
votj. -tek kivételével) az eredeti tagadó igeképzőt őrizték meg.**) 

Hogy miképpen fejlődött a tagadó igeképzős szó nomen 
negativummá, megérthető a következő cseremisz példákból: nyK. 
kdisem «halten, habén, fangen» : nima't kdisdde i iang§len 
sindzdn «er konnte nichts fangen und war müde» EAMST. 194. J 
kodam «bleiben»: ni sdser&d kote «von der milch ist nichts 
geblieben» EAMST. 185. | küám «kochen, sieden»: kiite «es hat 
noch nicht genug gekochtw EAMST. 60. | ku'zas «aufsteigen, sich 
heben»: ke'iíd ku'zSőe «es tagte nicht» EAMST. 59. | m§ndzas 

*) A lapp -tes képzőben ellenben a második elem denomi-
nális képző. Ez tehát csak akkor alakulhatott meg, mikor már 
elhomályosult a tagadó képző igekópző volta. 

**) A lp. (finn) md. nyelvben a t előtt levő p, h, %, f, v 
hangok összefüggésének mivolta még nincs kimutatva. (Vö. SE-
TALA, Quantitátswechsel. SUS. Aik. XIV3. 14.) 
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«eier legén»: td0fid0 m§'ndz§8e «die henne hat keine eier ge-
legt» BAMST. 82.*) 

Eredményeinket tehát a következőkben foglalhatjuk össze : 
1. A f i n n u g o r n y e l v e k b e n , é p p ú g y m i n t a 

t ö r ö k - t a t á r n y e l v e k b e n , a c s e l e k v é s t a g a d á s á t 
t a g a d ó k é p z ő v e l i s k i l e h e t e t t f e j e z n i . 

2. A t a g a d ó k é p z ő s i g e n o m e n n e g a t í v u m i s 
e g y ú t t a l , de f ö l v e h e t e t t m é g d e v e r b a l i s n é v s z ó 
k é p z ő t i s . 

3. A n o m e n n e g a t í v u m — m i n d e n r a g n é l 
k ü l — h a t á r o z ó u l is á l l h a t o t t a m o n d a t b a n . Az 
a b e s s i v u s t e h á t n e m v a l ó s á g o s e s e t , r a g j a e r e 
d e t i l e g k é p z ő . 

4. A t a g a d ó m e l l é k n ó v k ó p z ő e l s ő s o r b a n i g e 
t ö v e k h e z j á r u l t , s e z e k r ő l t e r j e d t á t a n é v 
s z ó k r a . BEKÉ ÖDÖN. 

*) Igetöveknek határozói szereplésére más példa is van a 
finnugorságban. így pl. ugyancsak a c s e r e m i s z b e n : kP. kine-
lam «fölkel»: kineles, kinél soyales-at, Ahm batdr őene piéas 
tüyales «erhebt sich, steht auf. fángt an mit Alem dem starken 
zu ringen» GEN. 22. | kP. kuoasam «ruháját leveti»: zfiatazdm 
kuőas naht «entkleideten sie und nahmen ihre kleider weg» 
GEN. 6. | kP. peledam «virágzik»: sáska yane pelét Has «wie 
die blume blühend zu lében» GEN. 56. | kP. ükhúgam «okád», 
poddlam «szörpent»: poődl jerdm ukédé kolta «er trinkt den 
see aus, speit ihn wieder weg» GEN. 3. | kCar. nelemas ((meg
nehezedik)) : mlanőd ümba'lnd kuyd kii kuze' nele'm kia, fiasli-
na't mojdr&d tayak nele'm ki'id ! «wie auf der erde ein grosser 
stein schwer daniederlegfc, mögé auch W.-s körper schwer wer-
dend liegen!» PORKKA 30. (Vö. nele'm»« kia' uo.) j kUr. t'su-
malam «rúg»: isumal yoltSsSm «rúgtam [a földet]» WICHM. 
NyK. 38:233. | nyK. üpVsm^-zds «schnüffeln, einriechen»: petskd'-
idr üpf s%ts-sárn9s «er umkreiste schnubbernd die tonne» 
EAMST. 187. 

A l a p p b a n is; pl. cB,ibmat «nevet»: c&ima «nevetve» | 
vud'd'ét «menni (kocsin v. lovon), hajtani»: vüjé «hajtva» \\kálü 
japmét «megfagyni (tkp. fagyva meghalni(» \joté péd'd'at ((el
költözni (tkp. költözve tenni)» \\ véssut «élni»: vdssü «elevenen» 
HALÁSZ, KÖV. Pitelpmki nyt. XXXIX. (Vö. még: HUNFALVY, A lp. 
nyv. NyK. V : 384, 419.) 

29* 



Vogul szójegyzék.' 

a 
á'lts : taw at a'lts ő nem hitt nekem 306. 
[agwtés] kő — aywtés drágakő 335. 336. arwtéi D. 413. 
[a%wti] hánt — aytim sas hántott nyírhéj 51. 
aits : aits tulátéy qkhcqt ikém nődíjat fizetni nincsen pénze 

T. 369. 
? aj: aj Vasékém kis Vaszilkám. 74. 
ajji: Töri ajji söt jalá daru rikkantó hét terület(e) KL. 97. 
ajjuk: kaj-ajjuk ej-hajh. 3. 
[ajal] első. ajql T. 402. ajolt előbb. T. 353. 
[ajuw], aju-véijér ajtókapocs T. 403. 
ükéi! kegyes 121. 
akér házikutya 342. akératén házikutyáját. 330. 
[aki = nagyatya] aké nagybácsi K. 371. ákins, akét nagy

bácsija K. 371. 
[al] oql nyiltartó KL. 98. 99. 
[alat] qtqt ágy T. 402. qtqtqti-qst ágyban T. 364. 
alái : am alaV tü ti lakw/ate'im én oda közel lopózko

dom. 243. 
álén czompóhal 392. 
aléé: ulá-alés pareltép a rénfogó kerítés csapdájának ugró 

fácskája 389. — aldéém vadászszerszámom 238. — vit-alsémné 
vízi fogó szerszámomhoz 238. [vö. alé Sz.] 

amakém mamuskám 54. 
[amis] ámés találós mese 385. amés 387. am ámpéimá az 

*) SZILASI M. Vogul Szójegyzékében a Vogul Népköltési Gyűjtemény 
I—II I . kötetének szavait állította össze. Minthogy a vogul nyelv teljes 
szótára eddig még nem jelent meg s előreláthatólag rövid időn belül 
nem is fog megjelenni, a VNGy. IV. kötetének szókészletét e rövid szó-
jegyzékben bocsátjuk a kutatók rendelkezésére. 

E szójegyzék tehát a SZILASI Vogul Szójegyzékének kíván függelékéül 
szolgálni, s így a rövidítésekre, a földolgozás módjára SZILASI Szójegyzé
kének bevezetése (NyK. XXV.) i rányadó. 
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-én találós mesém Szv. 393. lástén ma'és cimsawé Fenkőről mond
ják ezt a találós mesét 385. Ast. jalséné parsat toy amúaivét az 
Obon járó teherhajót adják föl így találós mesében 385. yumlé 
nay amsilén miként fejted meg ezt a találós mesét? 385. amp-
sawé nevezik a találós mesében Szv. 393. 394. 

amnan : la'il-amnan lábtetőre 417. 
[amp] oamp — eb. KL. 244. 
[ami] and csésze 65. 242. saj-ánál saswés egy csésze csajt 

öntött neki 65. 
[dyxwi] H-cLyghem levetem. KL. 89. 
[dyk] oq,ykhwa anyja KL. 89. 
[dykwél] oq>ykwét fatuskó K. 396. 
ancein : métar ancein-khqr söskét Ha valami baj lesz T. 354. 
ansériy tür téli csík [lakta] tó 306. 
[anéu%] ansukw öregember 8. 14. ansu% öreg K. 247. 

•ansuy id. KL. 299. K. 251. ancuy id. T. 351. áncux T. 356. 
ancust: ilpéyu ancust = szentnek tartották T. 408. 
[ant] ant szarubunkó 174. antpa szarvú 36. KL. 133. 
[api'] apukwé öcsiké KL. 163. 
árént: drént ojtén fizesd az adósságod 265. arántén adós

ságod 266. 
[arV] aryan túlságosan 8. 53. 
drkeri: drkeri pasér kurafi püspök 125. 
[őrt] art idő KL. 98. 
artén szérű T. 404. 
[dé] apa ds-jis nagyatya 238. oas nagybácsi KL. 98. 110. 
asá de viszont 303. 
dsék bőmódú 21. 22. (vö. dséx = nagyon P.). 
dsék vérsavó 421. vérsavó hurka 420. askél vérsavóval 421. 
asjé keskeny K. 398. 
asris: tanki asrisánl a maguk [ruha] szakadását. 15. (v.ö. 

•as = nyilas, rés E.). 
[dstés] dstés elkészült. D. 420. üsti elkészül 407. neta, 

?iayy-kénstunkwé at dstita neje nem bírja (nem ér rá) felköl
teni. 155. 

[at] at nem 335. 
[dtim] oaiém nincs KL. 100. 
[atémj ember, dtémá embere 301. 302. 
aü: tik-áii vagy pedig 411. 
aul: yoti aul nérisné vúHte'it mifajta nőcskének fog maradni 

2. %oti aul ásémné valamelyik húgomnak 4. 
aulti megkezd. 23. (vö. aul = vég). 
[auréy-pal = meredek partú vidék] aurax meredek part 

211. 218. auraxné^-hoz 223. quré% KL. 97. awréy T. 352. 353. 
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a 

[áy] aX hegy T. 358. 
[á'iw] áinéy állas | mit einem kinn versehen. KL. 157. 
árénné: sun-ayénné a szán elejéhez 40. 
áiwén zabola KL. 158. (vö. [aiwári]. Sz.) 
[ál] kwol-dlá-samnél a háztető szögletéből 389. 
alék szita 388. mgké alélta/w lisztszitál ás K. 397. 
[álké] dlék-öl felvég. K. 108. 
ál-: nqjérné oqt álwé a fejedelem nem engedi K. 379. 
[ámértáyti] amértdl merít T. 401. ámérts merített T. 347. 
dn: joqnk-töp khbiiiy dn a jégmerő zsákháló görbe állab-

roncsa K. 291. (vö. Win), an áll | kinn. K. 291. 
[áná] and sereg KL. 166. 
[ánsi] van neki áncqst T. 356. dnciu 362. 
dp pára (vö. áp). 
ápfi: xqrp-sákwará sarapyi nyíressel borított hegyorma csak 

ködlik 148. (vö. dp.) 
dp : khár-áppü kan ebfi T. 351. 
[ár] dr minden T. 350. 
drili: popi t'u drilau az istenkét odaigézik KL. 406. (vö. 

árili megemlékszik róla), árulén idézz elő engem T. 346. 
áriti marad. KL. 164. (vö. dritdpti meghagy). 
ás: ásén húgodat 31. 
dsrdil sárkány T. 352. 353. 
[át] at szag KL. 158. — kutyabűz K. 268. 

d 

d'eniski: khürém kopéka milaus s d'eniski három kopekát 
ígértek érte pénzértékben. KL. 245. 

e 

[ekwá] asszony, akum ekwa néném-asszony 151. rué ekwa 
orosz asszony 60. 

EL: El vármé varmél' az istenségnek való ajánlás 405. 
énk sógorné 58. 
[enkaj] enkáj cselédleány 80. 276. jipkei nőcseléd KL. 107. 
éntem: squn-éntem cölq minást soká vagy pedig rövid ideig; 

mentek T. 347. 
lenti] entepaytdsém felövezkedtem 4. 
[éri'] érV ének 118. eri K. 290. 
és : kusuy-és taru a kéménylyukon át T. 358. 
ésqy: ésqy supu sourstáné mind ketté vágta T. 349. 
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esi' dicsekvés 181. 229. ésyiy dicsekedő 229. mólé-/ an 
éssiyatém yum Ki minap dicsekedtél nős férfi 34. ésikhats dicse
kedett K. 377. 

khais olló T. 403. 
yáyti: nq,r-ydymilt ünlim yaytwasém a bérczihágón ülve 

vitettem föl 1. (vö. kháyti és yáymil.) 
[khairén] yajrén kedveske 21. 
[yoj) yajim vj him madár 119. 
[yajtá] khaita vőfély KL. 87. 
[yajti] yajtémtaliayém futólag rápillantok 50. — yajtné yum 

nászoló férfi 31. 
[yalém] khal'ém mámor KL. möm-khal'mi mom-khatémné 

khal'émlét népvigadó népvigasságba merülve vigadnak KL. 99. 
khalméy KL. 102. 

[yaleu] yalleuw halászmadár 170. 
[yayyéltép] khüyhéltap hágcsó T. 401. yayyéltapéy kwoUawi-

süntné a lépcsős háznak ajtónyitásához 45. ydyyéltdpnél lépcsőről 
328. khöykhéltép id. K. 398. 

[khdyghi] khayghi kúszik KL. 127. 
[yanél] hón 143. (vö. khanl). 
[yani] függ khqnantql id. T. 403. khantal KL. 100. (vö. 

yantal). 
[yansi] khansi ír KL. 166. khansá írás KL. 166. khqnsciy 

tarka í . 401. 
[-/ansi] nqmtél-he at yanstaíwásém észszel [gondolkozni] meg 

nem tanítottak 55. an namteí yanstawán most megtanítanak 
észszel 55. yanéulali összeszokik 76. il-khanstoy megfejteni T. 
401. khancqnten tudsz T. 362. 

yap: dwi-yap ajtóküszöb 387. 
[yár] yar-laHl rénbikaláb 56. yar sdli-uj janit dmp kan

farkas nagyságú eb 85. 
kharaulét őrök T. 346. 
yard : átér tarém-y aránélné ünténé derült égboltjukra ülő 209. 
yáre'éti: ydréstaykwé ti patwés ropogni kezdett 255. yarésténe 

ropogás 254. 
[yarili] khqriti elolt K. 373. khcirulé elalszik T. 355. 

khariti kiolt KL. 89. kharili pasém t'ok-t'é kharilenti [házunk] 
füstje ím így tűnik el L. 83. 

[yariy] yariy sas kérges nyírhéj 60. 
yars^/ars harismadár 414. 
[yarti] akw* nárit satitá XQsit ti yartwés rénünője hosszában 

elterült 168. 
yas moh 385. khoséy penészes K. 399. khq,s T. 404. 
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[yasdp] khqsép hálókárpit K. 291. KL. 412. 
[yasi] khasi penget KL. 116. khwqssénti id. KL. 166. 

khwqssdlts id. KL. 166. yqssentitd id. 153. — 2) khgséts lerán
totta T. 355. sun yasit pasimé szán hosszában kifeszítve 168. 
3) nqyy-yasitd felhangolja 153. 

[khasiti] khqséts előrepült T. 355. khaséits T. 348. 
yaslés: samarin süntép jupkdtd pvsén yaslés, éimsér-nol 

pqsmaydyá yasélseV ránczos torkú ingvállja egészen szétfoszlott, 
búvárkacsa orrú czipői szétmentek 50. 

[yaslitim] yaslitim mohos 150. (vö. yas). 
khatciané: starsinanét khatciqnénét a sztarsina és íródeák

jai T. 403.* 
khdnstop himbálni T. 368. 
[khdr] khdr csődör T. 348. 
%ér: md-yér-vjin Uwét az egér azt megeszi 342. 
khüi kiás" K. 347. 
[%Í8ati] sun kit pattdyd %Í8%eV a szán két talpa csúszkál 

391. yisyém csúszkáló 391. 
yisrá kök kampós faszú 246. 
khqit-pü vörös fenyő KL. 406. 
[khöj] yqj üstök 94. khdji-pun a nyakszirt sertéje T. 404. 
khajéy halászmadár KL. 112. (vö. yaleu id.). 
[yqji] khgjqs betért T. 369. Jukdnét dncuy qlst, khgjqst 

Egy asszony s egy öregember élt, megvolt T. 356. 
[/tfjiföíZi] yojiltáli érint 62. 
OchSt] khat nyírfa T. 357. 

yöléyli .-yölayléné táréy jiw kwond yöléyli mint elálló gyökerű 
fa [gyökerei] ugy áll el [testemtől, nem illik reá] 77. yölayli id. 
36. yölayléné 36. yölaylénét 36. 

khqléy népség T. 350. 
[yol] khgldit'qtén reggel T. 367. 
khalkhané: uilatalép khalkhané amalUét bölcsei felelnek 

T. 346. 
[yqli] yqlés elkopott 2. 
yöli: éru-sgj khqlqntem énekszót hallok T. 358. 
yqli-naú vdrs útravaló kenyeret készített 82. 
kholiti: dsmé lapé kholitité a lyukat beforrasztja K. 376. 
yqlli: yqllém nvj-yül'V lawilém festett posztógunyának neve

zem 269. voikén voikén yalldttál nuj-yüW lawilém fehér daróczból 
való festetlen posztógunyának nevezem 269. 

khdlé: khaluls szétszóródott T. 403. khqlulém (part.) T. 403. 
khqluls T. 345." 

khgl'ém süketfajd K. 396. 
kölmé hamvát T. 348. 
yqlmdti billen 21. 
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Xölti áthalad 283. yöltenti id. 194. 318. yöltili id. 187. 189. 
yöltildli id. 280. 

[yöltili elárul] yumné . . . yöltipalawé ember . . . . fogja muto
gatni 20. kholtiláyw kimutatni KL. 411. 

kham[él] sírgödör K. 110. sata-khamén minén menj a 
pokolba T. 366. 

[yqmyi] %qmyésli zengedez 69. khqmyétésyé rikoltottak föl 
(ketten) K." 252. 

[yq>mi] /. sqsaslém kiöntöttem 243. / . tquiayts kiömlött 243. 
khqmmiy svj csengőzaj P. 106. 
[yQn] yqn pérnáy pi érdemjeles (császárkeresztes) fiú 62. 
[khoyya] khwonyé vadrén K. 319. 
khqni ragad K. 109. (vö. yani) 
[Xqniy] khöniy görbe K. 291. 
[íchöns] khuns csillag T. 404. khönsét (plur.) T. 403. 
[%qnti] yqntipáli szerez 218. 
[ydntéli] khwöntli figyel P. 104. khwöntleim hallgatózom 

P. 1061" 
khop: öúé-péykíkhop az ángyi fejkoponyája K. 291. 
\yap~] íü tajdtém khoqpétté abban a pillanatban, a mint 

elalélt KL. 161. 
%qpsiy-latit} tail %ot manémtitá a tüdejét szakítja ki min

denestül 172. 
[yqréysi] yqréysi rabló 5. 
yqrémmq'és ékesség czéljából 418. 
[yqryei] khqrkhei harkály KL. 90. 
khqrqn: kérséméy-khqrqn a legkissebbikjük T. 344. 
khqrp a ligettel együtt T. 408. 
nwnk-khqrri fölzúg P. 105. 
khörtép: khortpél lapáttal K. 109. 
[yqrtyén] khqrtkhén ölyv KL. 98. kharsun T. 403. 
[kharté] uy ít il-khq,rtén egy éjjel őröld meg T. 364. 
[yqsá] khasá hosszú L. 83. 
yqsé/ kozák 284. 287. yqsayém kozákom 64. 
khqsélté: khqséltqlst egybe vegyültek T. 407. 
khqsiy kér ágasvas T. 403. 
khoskhant: pdy khum táut khoskhqnt fekete ember tüzet 

«sihol T. 404. 
yosyulali meglegyint 61. 
[yositi] yosyimé söpörve 328. 
yqsit[antél] : nay mat yqsitantél valamikép a te segedel

meddel 39. 40. am yqsitémtél az én segedelmemből 139. 
\%qtél] khwalt reggel KL. 92. khqtél poql napkelet KL. 128. 

khotéli nappalodik K. 267. 
[%q>tay] xq,téy hattyú 65. 66. 
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[fú'] khgtmgkhots hátán hazaczipelte T. 351. 
yqurép-nal őrlőnyél 119. khqurép-ndl id. KL. 136. 
khqusd: nqusd né khqusd né rontó nő bontó nő K. 32CL 
khouséx: vgli-qgl kheuséy rúdvégi lengő K. 396. 
khujdlé: khujdlal búsul T. 366. khujálim (part.) T. 361. 

khujálém (cond.) T. 362. 
[yuj%] khwojés aludt K. 372. khojqntét megvannak (feksze

nek) T. 357. khgjgy inf. T. 369. xujipiali dédelget 18. 
[yut\ khgl ördög K. 265. khuí-najér ördögfejedelem KL. 103. 
[khut] yül'-kdttal %um gúnyátlan kezű ember 269. 
khul: ds-khulén lyukba T. 403. (vö. yal köz.). 
[yüli] khul'tenti elmarad L. 83. khwgl'tsém maradtam K. 246. 
yulylldli: léyém yulyiláli farkam potyogtat trágyát 276. 277.. 
yuli: üs-yuli a város utczája 328. üs-yidit (loc.) 328. Iqy-

yuliné Cili- 293") 
[yulili] khul'ili támad (entstehen) KL. 90. 
khulitqli: khulitqléslén fölemelted K. 110. 
khulméli: át sodt... ndr-mqs khulméléslém öt hetet miért, 

töltöttem szerelmi izgalomban K. 290. 
yülmiti: yülmités meghált 167. yülsét megháltak 305. 
lyülp] yulpá hálóját 293. 
[yum] ember, ydm? 42. khum P. 105. T. 344. 345. khgm 

T. 357." khgm-pal manó T. 362. 
yuntel 207. 256. yuntél 207. hód. 
yüntép suw-auld karikás hóbotja végét 306. (vö. %üntép-

lapát 306.) 
[yünti] khüntgy hátára rakni 
yup : d}-i yüpá a leány kanala 81. 82. 
[yürV] juil süsém nild lamtpd qsém yürV hazulról hozo

mánykép hozott négy darabból [varrottj vánkoshoz [hasonló] 68. 
yari: kast né %uri áldozatváltó 406. 
yuri: nild né y úrin él négy nő társaságában 218. 219. 
[yuri] khürép alakú K. 264. 
khuruté: mésnidn ű-khurutilqn öltözetüket levetik T. 363.. 
[yüs] yusand férficselédei 277. 
yusli lehasad 388. 
[khüti] yutdlti meghajt, meghajlít 69. khuotsét meghajlanak 

KL. 98. khutsoqlém (part.) KL. 110. 
khwüu: kwdl-tdü kicois A [ház gerendáinak hézagait] 

betöltő moha K. 395. (vö. yas). 
khivqli: khwqlép fogyó K. 290. khankhd né-oqi khwqltiloa-

lém wiis jéri micsoda leányasszonytól énekelt (fogyasztott) kia 
ének KL. 97. 

khtcqlcji: ja khivqleji atyja halat darabol K. 400. 
khivanénlál harmadfüvessé KL 161. 
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khwarérf : sernél mö~ khwqrén jql-poqlt a fekete föld fölötti 
sírkerítés alá K. 109. 

[khwarti] yqrémti megugat 149. yqrti id. 35. 85. ampén at 
%orémtálwes eb nem ugatott rája 71. 

khwqsjé: khwqsjat köszönget K. 397. 

i 

ikdlé: khörém lu ikálén fogj be három lovat T. 347. 
Ikáiit fütyörész T. 401. 
il: il! jiw nedves fa 201. 
ítémpa élű KL. 133. 135. (vö. elmip). 
Hantiét járnak T. 352. (vö. iléli von) 
ilkhati hord K. 399. 
[ilmés] ilmés szerfölött, rendkívül T. 347. erősen T. 348. 
ilnü távolabbra KL. 162. (vö. ilá előre). 
ilpáy több T. 359. 
ímp-jampu aranybegy-madárkép T. 368. 
iné%: inéy khör-més mostani korig T. 360. 
iykáláliu: ásráil il-ipkáláliu a sárkány legyőzetik T. 353. 
[ipsa] ipsán-khqr sötét T. 403. 
[isém] isém forró 386. esem tüzes T. 356. 
iskérté: iskérilét sivítanak T. 403. tekertél kiabál T. 403. 

no/or iskértéytni soj tu jun micsoda kiabálás zaja ívan] odabenn 
T. 360. 

ism-M-tur halotti tor KL. 117. 
itméli: itméle'im szökdécselek 228. 

j 

[ja] ja folyó 22. 63. 280. 242. An-já An-folyó 199. joásém. 
folyóágam K. 247. 

ja hát, nohát. 335. 340. 341. 
[jayatá sár] jayatá sár halld-sza csak 279. 

jamp. L. imp-jamp. 
jámsékres : yul solwéltané jámsékrééém halsózó fuvarkocsis-

kám 69. 
jamt'éwa: jamt'éwaná gyeplőszára 13. jamt'éwanél gyeplő

száráról 13. 
jctmtuw-kwalyáná kantárfék-szíjjai 144. 
[jantaiv] selt-jantu faháncsból [font] ideg P. 105. jantuwá 

idegét KL. 312. 
[japak] jápéx KL. 107. 112. P. 104. K. 395. selyem. 

japán bácsija.33. japa bátyja 31. japán nagybátya 31 . 
japrisém bácsikám 32. 



4 4 0 TBÓCSÁNYI ZOLTÁN. 

[jas] jas ösvényjegy KL. 133. — Asá Numi-Tqrém jdydmne 
jasitawém-pél De viszont ha a felső ég, az én atyám [arra] jegyez 
(azt a sorsot rendeli) 303. supi jasélawét keresztül metszetik 
178. supi' jasawét 178. 179. id. Jáim jasé%toq,lém... jas Atyám 
jegyezte. . . ösvényjegy KL. 132. 

? jasi: ul'd jasné ma tűz égette föld 388. 
[jassá] jassá egyenesen KL. 314. 
[j(tt] an yq,tél-jatV tüp jémts Most alig lett még déli idő 

(napközép) 308. yqtél-jat dél 217. 
[játa] játá hallod-e 172. (Vö. ja; jayatá sar.) 
jatél: nar pum jatél kdnnin peul kannán sunsi a zöld fű 

gyepje [borította] terű teres falu terére néz [az ember]. P. 104. 
[jakti] kun-jéytléstdné kivágta T. 349. supujéytántiu ketté 

vágatik T. 403. 
[jani'] nagy jani sok KL. 88. L. 83. K. 267. váyen janyi 

•qlmei hatalma nagy vala 6. jany^ dyi nagyobbik leánya 6. nar 
teu juntital a milyen nagyságú ő T. 345. 

[japét] jeáptél késsel KL. 406. 
[jáppí] jáppenti ködlik, alig látszik KL. 161. 
jdrné: oamp-járné 7iené-pöu-oqmp kutyarágó-picsa-fi kutya 

K. 371. 372. 
jatél éhség T. 351. 
jelma%él: jelmayél il-raunát az ülőtakarót ráveti KL. 108. 

kdsm jápé% jelmayél khopa jelmé/tit sárga selyemből való ülőkét 
vet ladikja aljára. KL. 107. 

jelméyti L. jelmayél. 
[jelpél] jelpéW újból 332. 

jendr generális 276. 277. 
jényé sajim khgm sarka rothadt férfi K. 400. 
jeplén ködös KL. 97. 102. 
jéréstil: ajwme mus dsél jéréstil az ajtón egy kis lyukat 

rágott T. 356. — oqmp-jern -nöné-pewi kutyarágta picsának K. 
253. (vö. jdrné). 

[jeri] jerrem jerrd énekelt éneke L. 83. jeri jerrentem éneket 
énekelgetek L. 83. 

[jisi] jésli koptat KL. 138. 
jeti: kdtdnl %ansál jetiánl kezüket rajzzal tűzdelik 417. 

jétawé (pass.) 417. 
jeur: lü-jeur ménes KL. 159. 160. (vö. jéwér). 
[jikd-poal] jikd-poal észak KL. 128. 
jikáls: lot jikdls lovakat fogott be T. 370. 
[jiyki] il-jinkés beesteledett T. 369. 
jipés sötét K. 396. 
jipV: sossd-jipV sdt pV «Törzsöktelepes-bagoly» hét fia 

207. 208. 
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[jissenü] jiééinti jődögél 85. 
[jiw fa] jiw koporsó KL. 116. 117. 
[jo%ti~] jökhti érkezik KL. 88. jol-joytawém lerészegedem 80.. 
[j$X%] nol toxatiy jqysém a mint a határszéli folyókon 

körülhaladtam 25. %ürém-por laywá jqyst három ízben körül, 
forogtak 153. (vö. ;fj^i). 

[jol] jal ülőhely KL. 107. jalá területe KL. 97. 
[jolémti] puru-jqlémtqytql visszakéreszkedik T. 354. 
[jolti] jalti rendel P. 104. 

janiéi: uysail qrtén-jqmél rézből való szérüágy T. 353. 
[jqmp] jamp hold T. 351. 101. 
[jonyi] janghantet játszanak T. 359. 
[joykhép] jöykhép hold KL. 290. 414. 

jqyghé : pqtqlqy noy-jqyghuts a fedélzetet (tetőt) felforgatják 
T. 367. jöykhtaa megfordul KL. 92. 

[jonV] jani : mara-jqnV muHaspin czéldobó játékversenyhez, 
207. 208. suri-jqni' muldspin gyürüdobó játékversenyhez 208. 

joak : joak-jeri «nénike» (medve) ének P. 298. joaké nénike 
P. 298. 

jaoltqls gyülemlett össze T. 345. 
jor: am la'il-jorémné lülné piyén a lábom nyomába lépő 

fiú 2. [vö. jor] 
[jor] jar hely T. 357. 
[jqr] jqr hős 410. jör hatalmas KL. 107. 
jorási járdogál 44. 
joryentildn faricskáljátok (praes). 120. joryati faragcsál 385. 
[jorli] jorli koldus KL. 136. farig T. 360. 369. 
jqrmq: kucd-jqrmq darabos darát T. 322. 
jes-jdiinnél szépapámtól K. 247. 
[jósa] hótalp jqsá 129. 

jqsi: ulan voss jqse'im égjek el a tűzben 413. 
[jot] jot középső KL. 159. 
jotélté : tül tqwél jotlapél jotéltawé azután a bőrt nyomkodó 

vassal nyomkodják 419. 
[javaié] jqvqloT) begyűjteni T. 362. 
[jü] jü-püi testvérek T. 352. 355. jü-punsit fitestvérek T. 

351. jiwáni-püt' testvérei T. 355. juwdnd-püt testvérei T. 353. 
jü-awit nő-testvére T. 368. 

juyér: jqut alrnejis, yürém puykpá dnt-juyér vis. íjjat emelt,, 
három fejti szarubunkós nyilat vett elő 174. 

[juniti] junyimé taposva 328. jünyuwés rugdostatott 170. 
naland puW jünyésana nyilait darabokra törte 172. 

junyép: saim junyép... rían rodhadt sarkú kenyér 389. 
junyé-pal saw swmléy Egy sarkon [egy oszlopon] álló sok [erdei] 
éléskamrát. 132. junnd-poql KL. 138. id. 
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[junqi] junql hátsó T. 402. 
jupkdl: samariy süntép voikén jupkdl mastimé ránczos torkú 

ingváll van reá öltöztetve 80. 
jürmi: tü-jürmés ott esett meg velem 260. 
juti: saw jute'im sokat nyomkodok szét 129. 
jüjiy-poql háztáji KL. 310. 

k 

kaj-ajjuk ej-hajh 3. 
kaji: papiét kajim nar punk Kusél'résém a bálványszellemek 

kitaposta kopaszfejű Kuselyecském 49. 
kajji elhuhog 411. 
[kai'] kai' nőstény 51. 
[kaién] uy kdl'nil iskértlét egy hangon sivítanak T. 403. 
[káléyáV] kálinái' kellően 217. 
[kant] manér kantlíldWim ugyan mit követelek haraggal 

én 205. 206. 
kap domb 237. 
[kapaj rettenetes] kapaj né jómódú nő 22. 
[kapák] kdpék korcsmát 63. kápékét-mus korcsma szerte 64. 
kapitan kapitány 283. 
[kar] karr rigó 414. 
karapli hajó 333. karapliy hajóbirtokos 331. 
karélt bársony 95. 
karén: karén janit fülbevalója nagyságú 263. karén-ta'il 

pár fülönfüggőjét 151. kamd-pal fülönfüggős füle 118. 
karmitayti megfigyel KL. 135. karmitili id. KL. 133. (vö. 

kdrmitdli). 
[kart] karf-dwi az udvar kapuja 328. 
kartand megaludt vórdarabok 421. 
kdrti megmerevedik 173. 
[kas] kaéém öcsém K. 108. kdskwé KL. 98. 
káé gatya 206. szeméremkötő 386. 
[kaséli] koqéilaqli észrevesz K. 265. 
[kdsduw] kaseuw konczérhal 123. 
kásin : yuml'é kdsin a hogy csak lehet 326. 
kasin: mat kasiyné ten patsei' valami susogásba kezdett 

[a két öreg] 150. 
[hmm] kdsém K. 292.- kaim KL. 107. 116. sárga. 
kasti arczát elfödi 415. 
kastné-yuri áldozatváltó 406. 
[kát] kdtémné kezembe L. 83. koatél kezével K. 373. hat 

T. 345. 
katrd száraz 307. 
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kausélti: apa kauséltayhvé «bölcsőt ringatni)) (coire). 294. 
kauéátapti billegtet 276. 280. 

káláé kalács T. 364. 
káltém lepény D. 420. 
kámtá: áméy kámlá-khar qsém magam lágy vagyok T. 352. 
kanésá: üs-ta'il pqjérá, kánésá az egész város gazdagja, 

előkelője 327. 
[tip-]kapán gabonaasztag T. 401. 
kapi né derék nő KL. 103. kápi khgm istenadta férfi K. 267. 
kaptár galamb T. 363. 
karlet sipin vörös bársonynyakú P. 105. karlét bársony-

mente K. 251. 
kárseji készülődik KL. 313. 
kasaj kés 66. 
kási: kit mayr-uj yalént takwoss káseV, káseV két egér 

hiába verseng, verseng egymással a futásban 387. 
kasémlayti füstöl K. 319. 
kaséntol szemöldök K. 291. 
kast: kit kastén két vasrúdja K. 292. 
[kein] klnpd gombos KL. 112. 
kéld varén tudd ki pontosan T. 352. 
[kélp] kélp vörös 64. K. 371. kélpén véres KL. 310. 
kem : sáli sát-kem püwsém renet mintegy százat fogtam 40. 
[kéné] kéns hirtelen T. 348. 
[kénéi] ébred, kérném KL. 89. kénsém KL. 92. 
képéi-: képél-khal ndkéyél khun kwoqltémi ruhaalja ízeit 

közével valahogyan elvitte őket KL. 104. 
[kér] kér vas T. 403. 
kévéikéi kalácscsal T. 322..keretkén kalácsod T. 322. 
kérpié tégla T. 401. 404. 
kerséltoqli köszörüli (torkát) KL. 98. 
kérsém-khar kicsifajta T. 350. kérséméy-kkqran legkisebbikjük 

T. 344. 
kérsén válu K. 292. kéréin pöypá válu-oldalas 296. 
kérutáp-: ajuw ké'rutápél ju-kérntus az ajtót reteszszel be

reteszelték T. 355. 
kilalé észrevesz T. 365. neszel T. 355. 
kimét rozomák 15. 
kiúiká: tárém-pas saw kiniká a világ (égifény) sok köny

vét 69. 
[kinsi] kénsé kér T. 348. 369. kiskálé keres T. 357. 
kirsti-vorsti zörgő-zajgó 386. 
kirtén: kirtén manéék jqmés yaptén a hegyesfarku récze 

farkához hasonlatos farkú rénökrödet 37. 
kisénas-pönép ablakráma K. 399. 
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kisép fogoly madár 388. 
kisi-kwál üvegház K. 110. 
[kiska] kiské macska K. 371. 
kislenti fütyül (a nyíl) KL. 316. 
kistiláp szivárvány K. 400. 
kifánté tisztel T. 362. 
[kiüti] kiwtalép köszörűkő 387. 
?klqr: tlni-klqran ennivalójuk. T. 351. 
koimiti követ 54. 
kök: /iérá kök kampós faszú 246. kök pütuykwé %anstawés 

«madarat bökdösni)) (coire) tanította 295. 
kolosat kerekek T. 402. 
kqmka,: nq,r pum kqmkd rdsi poul kanna nartkati a zöld 

fű, mint selyemmente terül a falu terére P. 104. 
koqkép kapa K. 291. 
koqléyés kellően KL. 88. (vö. kdléyai'). 
koqméltá tdkw inti hogy puha legyen D. 419. 
koqpér vitéz KL. 159. 164. 
k&rsti rendez P. 106. 
[köt] kut év D. 413. 
könér szegény K. 264. 
korés nal kimeredő orrú K. 267. 
ku: jiw-ku kézi őrlőmalom T. 403. 
kuipux hab T. 403. 
[kuleiti] kulaiti sétálgat 44. 
kuma koma 12. 
[kunér szegény] kuner 328. 329. kunér KL. 136 id. 
kűri: lüri-kűri csengős csörgős 223. 
kurká-nol jamás yáp a tyúkorrú jeles hajót 124. 
kurséltánti: tatéi qlne sas kursipét, ayit kurséltantawet mint 

üresen levő nyírhéj dobolót (dobolásra való nyírhéjtekercset) 
dobolgatják (döngetik a leányokat) 10. 

kucd-jqrma darabos darát T. 322. 
[küédj] küséj gazda 31. küsej id. 21. 41. kusei 54. 
küslén K. 372. kuél'én K. 371. zörgő. 
kus[un] pgsun kusun aylqtqytql tükörben (fényes üvegben) 

szemlélgeti magát T. 402. 
küiüw %ujné l'ül! jolné kutya fekvő ronda helyre 125. 

kut'érééán kutyácskájuk KL. 311. 
[kwaW] kwalla gyeplője KL. 167. 
kwarak nyaláb 208. Szv. 395. kwarák id. 204. 
kivár: soqt sutpd suntéy kwáréy il-poqln a hét szádú szádas 

sörös kád elé KL. 101. 
kwassé/ti kapaszkodik KL. 137. 
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kwir, kwlr: kwir-vqyne khul vasverő ház, kovácsműhely. 
T. 355. kwlr T. 355. (vö°. kér). 

[kwons] kiccins karom K. 109. kwás köröm K. 411. 
kwossjátá: vör jani' kwossjátá az erdő nagy szerencsétlen

ségét 263. 
kwosmaném eleségtartó dobozaim 84. 
kivossunkivc patwés égni kezdett 75. 
[kicot] kwát lábszárbőr KL. 156. 
[kwotél] kwotí középső 41. 68. 

La Vánká Bolond Jancsi T. 344. 
lay: khum-lay férfiügyesség KL. 157. 158. uj-lay állatkezelő

ügyesség 146. 
lay: ám la/ lom én derék lovam T. 354. 
[laycití] layáti kiszakít KL. 134. 
lays gomba 390. loys 59. 
[laj] lai apró 94. Iái KL. 89. 
laikwési biczeg K. 400. 
[la'H láb] luilén KL. 99. 132. lelpá KL. 88. 99. iailel 

lábbal K. 268. Iqili két láb K. 292. lailénél lábáról T. 355. 
lakwép : eryá lakwép ékicá kinek oly könnyen megy énekem,, 

én asszony 20. 
l'al'énk jiicét keresztgerendáit K. 374. 
lalwá: hódpézsma 415. 
Hamis: Himis-l'amis ringy-rongy KL. 393. 
[lamt] má-lqmt földdarab 7. 
lantin táplálékos 173. 
lani vonít 35. 
[lápi] loqpépté ágernyőjén KL. 157. 
[laréélti] belocsolja 415. 
las harismadár 389. 
[Iáéi] lacén lesd meg T. 356. 
latfi: mán pV sa/á ti latfiáném a fiatal fiúkat mind 

végig számolom 50. 
latin : nuli-látin esküforma 413. 
[láwi] laivtélti pirongat 25. 72. 73. l'awtáltawé megveretik 

293. 294. khun Iqicintém hogyan bírom ráolvasni (olvasva róni) 
KL. 99. leus mondta T. 347. leun (inf.) T. 358. 

lawné: ta lawné verémyatnata vit q,li a mennyire csak tőlem 
telik, van víz 59. 

Xáy hír T. 348. 
lákánaw: lákánáwél bábuval T. 367. lákánéytén bábuzni 

T. 367. 

Nyelvtudományi Közlemények. XXXIX. 30 
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[Idtli] l'álpti elrendez 122. KL 135. 
talpéi koqpér patém jüi-poalt miután új vitéz támadt KL. 164, 
[lam] loqm leves KL. 107. 
IdmpéndV: kit tqrém-yürV IdmpéndV a két ég széle a míg 

rezeg 233. 
langhé: il-ldnghést lehúzta T 365. 
Idspi: ta-kwoss laspawés bármint csapdossák 228. 
lástén fenkő 385. 
[latti] latti fölszámol KL. 99. 
Iduti zörög K. 395. 
[léjri] Un evet KL. 101. léin T. 369. 
[lény] Ily szög (nagel) T. 359. 
lesig ndl szárnyazott nyíl 389. 
lét-pis: kii khgm lét-pié khqrqtlét két ember egymással 

szembe néz T. 401. (vö. l'al). 
likéin: maná-likém qls mi a csoda történt 334. 
[lili-át] UV-atém lehelletem KL. 90. 91. 
litpél új (neu) 393. 
limis L. lamié 
liméé-liméé ringy-rongy 389. (vö. lamis). 
lipi rénőrzőeb 81. lipi id. 172. 
[Iqy] squrép-tus-lokhw «Jávorszáj öble» KL. 245. lö% lyuk, 

K. 253. zug K. 396 
Iqyéépi: eu layéépqu csapkodják az ajtót KL. 98. 
Iqiétém vagyonom K. 108. 
lolwd vöcsökmadár 21. 23. 
Iqli foltoz 256. (vö. Iqlta folt). 
[lomét] lomtél sorfi szikrát szór K. 373. 
[Iqmt] Iqmt darab 153. 
[kV/,] % út T. 357. 
Iqnyanéip 17. Iqnyanéép 53. 171. Iqyyansép 54. Iqnyansép 

8. csengetyű. 
Iqnyi: sgltémét kwdné Iqnyat a szikrák kifelé illannak K. 399. 
Ionéig langyos 415. (lansin puha) 
lopin : mat lopinné, mat kaéinné ten patseV valami sutto

gásba, valami susogásba kezdett [a két öreg] 150. 
Iqpéyté ágernyőn 146. (vö. Idpi ágernyő és Iqpant lapu). 
löpi fatörzs T. 352. löpi T. 353. 
Iqpa oszlop T. 351. 402. l'qpat karók T. 401. 
lepét: lopta %ansdp Iqyy falevéltől tarkálló úton 17. léptét 

falevelek K. 399. 
loé haris Szv. 394. 
Iqsyi büszkén lépeget K. 251. 
Iqéyi: sünta laéydts szádja üressé (tágterűvé) lett 126. 
[jol] laéivati lefordul 177. 178. 



VOGUL SZÓJEGYZÉK. 4 4 7 

[Iqtéy] Iqtéy khgm szénvivő ember K. 396. 
Igtkhqtql mosdik T. 402. 
[lowinti] lowenti megszámol K. 375. 
Iqwné: nissá tanya kat-lqwné vékonyinas kézcsuklódba 96. 
lön jó K. 373. 
[lu] lg ló T. 352. 
lukhanté: sol'né lukhantén a földhöz csapdossák T. 404. 
[lujyi] lojji énekel K. 397. ti lujji kukuk lujméy tur twkém 

ezen éneklő kakuk módjára énekes hangú torkocskam 20. 
lult[né] : %ar lultné saw nol rénbika hágó sok ormát 37. 
lult[ém] yár kiélt bika 50. 
lumariy süntép redős szájú 80. 
lumán: vit yuntél ta'iliy lunian vizi hód [vonulása módjára] 

poczakos (teli) törzsökünket 207. 
lumné: ta'iliy lumné ta paltilém teljességben izzó zsarát

nokba vetem be 66. %qut-jiw ta'iliy lumné paltimé vojpi olyan 
mintha szurokfenyőfával teli zsarátnokra volna vetve 75. 

[tünéi] lönsés sírt. T. 348. il alu löncqnt majdnem hogy 
sírva fakad T. 362. lönsuy sírni T. 348. ál-lönsén ne sírj T. 348. 
Vusép síró K. 400. 

[luntilawé] ráyw-nal luntiláttal eső-nyíltól meg nem erő
södött KL. 103. 

[lüptá] lüpta levél 217. 
lüri-küri csörgős-zengős 223. sü'i-lüri csengős-csörgős 223. 
lus: lus-vitémtél könnyeimmel 72. lus-aul-ke man aula 

siralmacska kis kezdetét 23. (vö. lüns) 
[lusém] pqy-lüsm oldalcsont 229. poqkh-lusm id. KL. 98. 
Iwtin 1. %qpsiy-lütiy 
lüti: alpita lüti megmossa testét 415. 
lüti: yuje'im, lüte'im fekszem s minden dolgomat végzem 12. 
luway ernyősátor T. 345. 

m 

ma'i: ma'i-sir'ja mézszerű folyó 210. 216. 
maymana aiimamét nincsenek emberei 82. jqr ma%ém a 

hősök nemzedéke 410. 411. 
má^r-uj egér 387. 
[majruté] mairutus préselődik T. 404. 
[mari] man kicsi 119. kisebbik 1. 4. jani'-man a legifjabb-

nál idősebb 10. 13. Xül man-supémnél rossz gatyámon (kis inge
men) 185. 

man-man akár-akár 326. 
[maná] mini menye T. 368. 
[manémti fölránt] manémti letép 94. 

30* 
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mayywld: kit mayywld két bagoly 392. 
[mani gömbölyít] manmil göngyöleg 249. 
[manéik] kirtéy mansék jqmés yqptén a hegyes farkú récze 

farkához hasonlatos farkú rénökrödet 37. 
[mantd] mantiy kerek 118. 
[mard'} mard-jqniy muldspiy czéldobó játékversenyhez 207.208. 
[mari nay dném manér marélalilén te engemet minek bán

tasz. 44. marémimé katém-ndk unatkozó kezem ízét 188. törém 
márndV az ege szorítjátok K. 267. 

[vmstér] mastér mester K. 251. 
mdtéy másik T. 369. 370. 
mawit: ne-mawit, yum-mawit... qlmémen nő nevetségére, 

férfi nevetségére... lennénk mi 66. 
[ma T.] mané mezőre. T. 344. 345. 
maülr sulyok K. 291. 
maniii kitép KL. 166. (vö. maniti). 
[méykw] mé%w manó KL. 89. 
mérettettél ordít T. 404. 
mikti: megadja magát KL. 116. (vö: mékéti). 
[mii mély] mii KL. 167. id. 
[mir nép] mir KL. 167. id. 
miryi dörög 387. 
micdy leány T. 365. (vö. mésdy, misdy macska), misdkittén 

leányokhoz T. 344. 
miskéréx ifjú T. 363. 
[mqyi] mqy poronty 322. 
mohhá: kdyr-mokhántél hasa poczakjával K. 319. 
mgkhl[i] : pum-rgr mgkhli voqrnést midőn a szénarendet 

boglyává alakítják K. 400. uysal-moyol rézrakás T. 346. 
mqyjanté: dl mqytantén ne dicsekedjél T. 349. mqytantoy 

dicsekedi" T. 353. 
moj: moj-mdyémné söl-pél ti joytivés tényleg vendégsereg 

érkezett hozzá 81. 
[möjt] mojt-aulém regécském 23. mojtV mojtawé regélje 

regévé 23. 
[mgl] mulyé khqrtém a főhely irányában K. 395. 
[möl] möldl egykor KL. 157. mqléy minap KL. 312. 
moléy értékárus K. 108. 
mqlqit: teu as mqlqií-khqrnql-pél seim-khoru sös ö még a 

tegnapinál is soványabb lett. T. 367. (vö. möl). 
mqnét érem K. 109. | münze. 
mqúmiy la izzadó ló P. 105. 
[moqyi] mqyi dug KL. 161. 
moqnti: sgrém moqntélné naléy pülép a háztető nyílását 

betömő jeles tömlője K. 291. 
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mord: morá-khgrén a tenger széléhez T. 348. 
1. [móri] móri hiába 170. móri élém-yq,lés közönséges 

ember 310. 
2. móri: seri-mori samt rengeteg-zordon vidéken 38G. 
3. móri: takwi móri % aj ti Ő maga futkos paráznaság után 15. 
mq,riy: vö~t-mq,riy szeles időjárású 303. 
[mars] mar és kevés ideig T. 355. 
mörmi; ránczol 421. 
marsémawdsém meguntam magam 80. 
mortés: ti-mortés vöt nayrdmés olyannyira nekierősödött a 

szél 333. ti-mq,rtés annyira 330. 
mösérné temetőbe K. 374. 
mostál and ép csésze 242. 
mot:m&t saiká mpiy sarkal ájtel másfél vedro nagyságú 

csészével itat 350. (vö. möt). 
[ju-]moustil bedugta T. 356. 
möké dléytdyw liszt szitálás K. 397. 
müyér tuskó 390. 
[müyinti] möwinti nevetgél 339. moyali nevet 259. moyaliy 30. 
mulásiy hószámos (szennyes) 415. 
mutaspiy: suri-jqnV mul'áspin gyürüdobó játékversenyhez 

208. mara-janV midaspin czéldobó játékversenyhez 207. 208. 
müyi tojás 388. 392. 
[mué] mus kedves T. 346. 

n 

[na'ir] nair nyereg KL. 88. 99. 
nayméli kaczag 185. 
naxsém : unaysém-Vöh) «Kopoltyú-folyóvonal» 47. 51. ndysem 

id. KL. 245. 
nai nő P. 106. (vö. ne). 
[nőj] nőj istennőcske KL. 91, naj asszony K. 267. (vö. ne). 
najt bűbájos 248. 
najtékli szerencsét jósol, bűvöl 414. úajtéklaptili mondja 

bűbájos igéjét 248. 
[nak] ndk büntetés KL. 104. 
nakiti szabdal 235. 
nakpd: ti sőt nakpá nakiy kwolné tülnü'd ezen hét szobájú 

szobás házba vinne be ő engem 75. 75. 
nakwd színe-fénye 212. 215. 
[nal] ndl nyél KL. 108. nálp 81. 
nalé%-yul hering-hal 49. 
nalépi levág 261. nalépi id. 261. nalki levagdos 406. nqléyti 

id. KL. 406. 
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údl'iy-vársiy suj zörgés-ropogás zaja 244. 
namértk tojás T. 404. 
[nan] lepény 387. 
naylép nyájaskodó 50. 
nayrami megerősödik 333. 
nantsáti: yürém yansdn nantsáti három tarka rénünő 73. 
[ndr] nar csizma KL. 99. nardpd KL. 88. 
[ndr] nq,r pum zöld fű P. 104. 
naraw szürkésfehér 38. 40. 42. 
[ndrép] narapél lapátkával 81. noarép faretesz K. 372. 
[naréptdlti] nqrépti elrekeszt KL. 165. 
[nari] narrí jiw ladik-toló fa 416. nárémti eltol 24. nyújt 

153. narili benyomul 224. 
narili meredezik 223. 225. naritayti id. 237. 
nartpén: tarütiy nartpén pdtsém nehéz ágyba [betegségbe] 

jutottam KL. 116. 
[ndti] néti úszik K. 399. netyeli id. K. 375. 
natémta^ti eltolja magát KL. 108. 
naupenti mozdul KL. 160. 
nautap kaparóvas 419. 
nauti lekapar 419. 
[nawet] nqwléy khürpd soq,u [saitél] a hasított zelniczeszál-

lal [varrtj szélű sok nyírhéjdobozzal. KL. 299. 
[nawli] naulyati nyargal 52. 
náira erős KL. 90. (vö. ndiris). 
[najar] ndjárlékén fejedelemséged T. 348. 
nak: kepéi-khal ndkéy él khun kwoaltémi ruhaalja ízeit 

közével valahogyan elvitte őket KL. 104. ndkéy ízeit KL. 88. 
nak: úüsém-ndkém nászrokonom 52. 
[nantsáti] nántsati rénünő 168. 
narili előtűnik 13. 
narpiy q,ulép jamiéwananél festett homlokbojtú gyeplőszá

ráról 13. 
narti megtisztít 421. lefarag 167. 
ndsm: popi-ndsm istenke ábrázat KL. 406. 
né'ili megmenekül 334. lilim né'xltdüén megmentetted 

életemet 333. 
[neili] néili érkezik KL. 88. 
[nelm] nilma nyelvét KL. 98. úelméyláli jártatja a nyel

vét 197. 
néltép várakozó P. 105. khwasé nelteim habár előtűnósét 

várom P. 105. 
néne miért K. 108. (vö. nan). 
[nepék] nepak-qln papírpénz 64. népákéy papírtapétás 46. 
nérjét tay-sei minéy a középső úton haladni T. 352. 
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nerpiy lé'ipa festett farkú 239. 
[niy veresfenyő] KL. 98. 
niltáy meredek sziklahegy 334 
nimént-qXqt nemez-ágy T. 403. 
nissá vékony 96. 262. 
niur-naur dünnyögés-vinnyogás KL. 300. 
niw-dmp nőstény eb T. 351. 
noymiti kaczag 259. 
noys nyuszt KL. 127. nokos id. T. 369. no/s 27. 
[nqjér] fejedelem, najér K. 371. 372. najér KL. 103. 
[nol] nal orr KL. 158. awi-nol ajtófélfa 149. 
úqlé: khgl kwlr-japtél d nqlus: a halat nem tisztították 

•vaskéssel T. 408. (vö. nalépi: levág). 
[nqli] nőli kígyó K. 291. nöli K. 375. 376. 
nolyati vedlik 170. 
[nqmt] namt gondolat 26. KL. 92. 100. nami gondol. KL. 

103. nqmtiy eszes P. 106. dl namsén ne bánkódjál T. 366. 
namsalen gondolkozol T. 366. 

[non] non K. 371. nqn T. 404. női szemérem | weibliches 
geschleohtsglied 

nönté pihen T. 355. 361. 
nqpi sülyed 321. (vö. napi) nqpémtayti függ 154. KL. 167. 
nöplup : niwu nöpluy vatetil nőül akarja szerezni (nászolni) 

T. 348. 
noplün: yürém úoplünél varém jdnk poryát három nyári 

rénborjú bőréből készült hófehér sapkás bunda 170. 
•0 [údr] noq,r nedves KL. 137. 

[nor] nar gerenda, KL. 132. T. 403. nqr KL. 98. T. 355. 
? úör: pal'én-ke sujjam nör fülednek érzékeny hallású 

(porczogójával) 186. 
norémti előragad, elővesz K. 377. 
norép haragvó K. 247. nerin haragos K. 247. 
[riöri] neran akarsz K. 372. 
[narili] nqrili nyüzsög 224. 225. 226. 
nörp jánk sikos jég 119. 
norsi qulép jq,més kwolkwé vékonyrudas elejü jó [nyári] 

sátracska 12. 
[norti] supu khaltérém nqrtim anciu keresztül rajta híd van 

vetve (vetve tartatik) T. 352. nartkati terül P. 104. 
nqrtpéy : wüt'a poasém nqrtpéy jolné vizétől felszívódott 

párnájú ágyas helyre KL. 134. 
nqséy ízletes K. 267. 
nqtenti hivalkodik 10. 
nq,té: dmp khdr-dppü nqts az eb kan ebfit vetett T. 351. 
nqtné nyalka 141. 



4 5 2 , TRÓCSÁNYI ZOLTÁN. 

nqtpiyV támogatóul 168. (vö. nöti) 
[nquyati] nou%ati bánt 197. nouyatilali bántogat 196. 
noumtáttal ma-lqmt rendületlen földdarab 7. 
úqusá ne rontó nő K. 320. 
nouti ünő 41. 
[nqwét] nqul' hús KL. 87. 103. 134. 
[nqw] nqus T. 356. noustél T. 347. kezdette noukhotst kezd

tek T. 346. 347. 
[nqwi] nowi mozog 302. 
[nulém] nulmél varus megsebesült T. 350. 
nünsi nyúlik 418. 
[nüp] nup násznép KL. 87. nnop id. KL. 98. 
nur: ker-put-nur a vasüst tartóíve 39. 391. 
nur-kwali' szíjkötél 244. 
nur: tüjii-^ul nur pus jqrén yqnt nurltves mint tavaszi hal 

[fűződik] a nyársra, úgy nyársolta szét az egész szamojéd hadat 169. 
[nürém] nurma khwqsd rété hosszú KL. 102. 
nüri rimánkodik 208. 210. 
nürp jaijk sima jégtükör 20. 
nusa szegény 338. 
nutjd erdei tűz KL. 313. 

o, a 
o 

[ökhésém] ö/ésém imádság T. 403. öyésém öyotUt egy imád
ságot olvasnak T. 403. ökhéutél elolvasta T. 848* 

[oyja] qkhsq pénz T. 345. akhsal pénzzel T. 345. qkhcqt 
pénze T. 369. 

h-/sér] qysér róka 169. 170. rókabőr. 208. 
[oywti] éywtém lehántott (fa) K. 396. 
[oji] jüw-qjasém hazaszöktem 25. qjné 80. — ojipánái : mot 

aulán onpanai" s míg a másik végükig el nem jutottam 63. 
ojipi: tatil-ke at ojipi ha ezzel megfizetve nincs 266. ojtén 

fizesd meg. 265. 
[qjká] qjká 6. qjká 1. öreg. 
[öl] lilék-öl felvég K. 108. 
[öli van, él, stb.] öli P. 
[qlmé%] qlméy bal KL. 161. 
ql'mélti: ámulatba hoz 185. al'ém 185. álmélkodó, ql'mém 

álmélkodó 191. 
[qlti-khivar] qlti-khivqr szárított csibeaprólók KL. 245. 
[qlri\ qlén-jdmél ezüstből való szérűágy T. 353. qln K. 372. 
[qlp] hős, Cilp 145. KL. 156. 
[qíp ] nérpiy qlpél sartém pasánné a színes festékkel mázolt 

asztalhoz 282. 
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qlpV: akuf qlpC ul voss astén hát ne ia érj rá soha 321. 
[ő-ltén] qltén arany T. 354. 
[qlti] akwán öltilqytés egybe illeszkedett K. 379. 
qmélés találós mese K. 395. omálci omálci mese mese 

meskete T. 401. omalié találós mese. T. 401. (vö. amis). 
[qmitti] amql't'ql szol 346. 347. 348. amql'tlet felelnek T. 346. 
ömis vigasságos 281. 
önkh-ptit pqiliy szurokfenék falvi K. 108. (vö. qyy gyanta). 
[öykhé] Sykhé hófajd K. 110. 
[öni] q,nyd nénje 232. oné-eri ángyiének K. 290. qniris 

dimin. 59. 
qykwéti pillant K. 376. 
qylqtql megszemléli T. 34 i. 348. qntéltén mutasd T. 345. 

346. qylqtqytql T. 402. aylqtqytql T. 402. szemlélgeti magát. 
[qntes] qntés segítség 342. 
[qntésti = segít] antéstálsén 32. qntéstdlsén 32. támogattad 
[qytil] qytil borda 118. 
oqkél! kegyes KL. 117. 
oqréjaus: jodsém lap oaréjaus folyóágamat czégóvel elkerí

tette K. 247. 
oqrtaytau: összetalálkozunk K. 247. 
oqtkhwés ólom K. 376. 
oqttélenti gomolyog KL. 162. 
qp-dyi unokatestvér 56. 
qpéris : jd'im-qpérisémnél yültem atyámtól-dédapámtól rám 

maradt. . . 3 1 8 . 
qrasél hasábfa 388. 
őrén: sáris-orén naluiv ti patépdst a tenger sima jégtükrére 

im lekerültek 308. 
qrip fésű 391. (vö. qryi fésül). 
qrmeli kipróbál 181. 
[örokh] qrqkh pálinka T. 346. 
[arsin] qrsén rőf T. 351. qrsén KL. 157. 
arcqyiy subás T. 402. 
qrtén: uysail qrtén-jqmél rézből való szérüágy T. 353. 
ös: ös khotél khotéli minden nap nappalodik K. 267. 
ös: nqjér-os'kwdl-kküémé a fejedelem juhaklába K. 372. 

(vö. qs). 
qs: qs-peyk okos P. 105. 
qsa : ti qsa-td most aztán meg 238. 
qs-sditi: t'ét'ati qs-saiti il-khulqnt nagybátyjának eláll (elvész) 

az esze T. 370. 
qsél-yumrés fattyú legényke. 62. 
[qsey] qséy kedves KL. 132. 
osV: kdé-osyd szeméremkötőjének gyalu forgácsát 415. 
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qsyqu: akwán qsyau egybe gereblyélik K. 400. 
[qsyés] qskhus kulcs T. 346. qskhust (plur.) T. 346. 
qsi: qsi koqsiloqlat alig vegye észre az K. 265. 
? ösi: jani nql ösém nagyorrú vagyok K. 267. noumtattal 

má-lqmt voipi ne qsém mint rendületlen földdarab, olyan vagyok. 
7. plréé qssém fiacskám lett 57. 

qsi': ti qsV most aztán 238. 
[qsin] asén vastag T. 402. 
íasJaÚ ayéy-pal aj Vasékém Bekecses (félsubás) kis (?) 

Vaszilkám 74. 
[qsmá] párna: juil süsém nilá Iqmtpci qsém-i'arV hazulról 

hozománykép hozott négy darabból [varrott] vánkoshoz hasonló 
68. qsém ágypárna K. 398 qsmén KL. 134. 

[qsmar] osmar tréfa 185. furfang 414. 
qsn-ut viselni való [ruha] 18. 
[qstal] : et qstal patén éjjel ne legyen nyugalmad 321. 
osulaivés (pass.) ott hagyott 328. 
qswasém: toytilénái at akvasém nem tartott el egész föl-

serdültömig 71. 
[qsti] östés megharagudott K. 253. 
[átér] ötér fejedelem E, 110. 
[qul] aulán végébe KL. 89. 
qumin duzzadó 256. 
aut maláta D. 420. 
qwéy omló K. 320. (vö. qwi folyik) • 
owri: saor owri a tehén tőgye T. 40 4-. 

P 
paym: Paym-tit pault «Széles-folyó-torkolati» faluban 21. 
[paywti] tar-paytélém keresztül lövöm T. 346. ju-pq^téstil 

bevetette (dobta) T. 355. péywtlenü pattan KL. 92. 
[páVI paja lülit hüvelyk magassági; 389. poajd id. 

KL. 188. 
[pajti] pqjti főz KL. 312. poaji fő K. 395. sart pitin csukát 

főzni T. 351. 
[pakw] pakw fenyőtoboz 66. poakwén khürép tobozalakú 

K. 264. 
[pal] sampéltal félszemű 70. 
? pal: sis-pal qlné örök időkre 24. pál-yqtél az a nap 36. 
pal: tan kwoss tarig jiw pal al manite'it ők habár olyanok, 

hogy gyökeres fát majdnem fölszakítanak 59. 
pala tele 242. 
paXémti följelent (fülébe súg) 75. 
palkhus csizma T. 355. pqlyés id. K. 395. 
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[pálti] palti tüzet rak K. 399. táilin lumné ta paltilém 
teljességben izzó zsarátnokba vetem be 66. 

[pán%wit] pepkhiüén sámpá széles szemű KL. 103. 
[pánk] poayk szemét KL. 159. mist. 
pannél sovány KL. 138. 
paris : nan ési-pans totwrjkwé tanfijin? ti dicsekedni (dicsek

vés nyilát hordani) akartok? 181. 
páreUép: ulá-alés páréttép a rénfogó kerítés csapdájának 

ugrófácskája [melynek egyik hegye lefelé, a másik fölfelé néz] 389. 
[párén-] pérén-pü táltos csikó KL. 158. 
parkan rusip jamés punk-tq,r jorné hárász rojtos szép fej

kendő gyanánt 120. 
[pars] parsat teherhajót 385. 
[part] part gerenda T. 367. 
[pas] p$s idő T. 354. 356. 
pas: kat-pas könyök 235. pásén könyököd 262. 
[pas] pq,s-pont pitvaron T. 367. 
[paéálayti] paselapsét üdvözölték egymást K. 377. 
[pásén] pásén liszt D. 
[pásV] pasV borjú 6. 
[passa] pássá kesztyű 256. 392. 
passi: kharkhei-passi ríolt jiiv a harkálytól vájt kispartű 

fát KL. 90. 
[pqstir)] ám váitá il'émpá pastéy koatél én vékonyélű (fejszét 

tartó) jegyző kézzel KL. 133. 135. 
[páti] pátemli esik (fallen) 176. pátétstil lőtte T. 346. 

koaléyés kwás páttilém a mint kellően figyelembe vettem KL. 
88. — tárá-patém sánsén saka patém átrongyoUott (kikopott, 
keresztül jutott) térded nagyon átrongyoUott 262. patém lunt 
tollaskodó lúd 48. 

pattá-: sun kit pattáyá a szán két talpa 391. kerin pattáp 
vasas sarkú (patkós) 257. 285. 

pattijV : pőlém vort-taw pattijV megfagyott kemény fajú ág 
gyanánt 259. 

[paul] poél KL. falu, pailéy KL. 107. pailém KL. 127. pagl 
T. 355. poél pailejém falut alapítok KL. 138. 

páyéroqli hengergőzik K. 376. 
pa'iri gurul K. 380. (vö. pari). 
pákénké lo tarka ló K. 397. 
pál-: tuwin minántem paliu hozzá megyek szolgának T. 

363. 364. 
pán fekete T. 352. 404. 
páná fürdőkamra T. 404. (vö. pánü). 
pánüpáli röhög 149. 
parés jégtörő vas K. 395. 400. 
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[pasi] pasi bűzlik K. 268. 
pktt fejsze T. 358. 359. 
pdí: önkh-pát' yaiUy szurokfenékfalvi K. 108. 
pat'ém: jümén pertém kitém pü pdt'ém non q,sén az atyánk

nak eladott száműzöttfi nyilván te vagy T. 364. 
[pélamli] pelejis meggyúladt KL. 313. 
[pér] peri görbe 217. 
[per] pérd-ke losit tágas [közüj keresztgerendás 276. perép 

périy 272. 
peremen: éti ünluykwé karapli ürné-ma'és peremen taiván 

patés a hajó őrzése czéljából való éjjeli virasztásban az őrváltás 
sora reá esett 334. 

perina vánkosalj 11. 65. 
[pérji] périji kiválaszt 212. 214. 
pérkatti: sdirép pérkattawé a fejszét küszörülve forgatják 388. 
per mii göngyöleg 250. (vö. peri). 
[pérná] pérna keresztség 122. pérnáy 62. pérnéij K. 109. 

keresztes. 
[pBrti] il-pertaslém eladtam KL. 245. 
[pes] régi, pld T. 357. pis T. 357. pés. KL. 136. 
pésatii) pecsétes 255. 
pésy-: vgnkhwé as pésyémau de ha fújják, fölfelé K. 399. 
[pétér] veder K. 397. 
[péH] péti bele vet, bele rak KL. 107. 
[pV] pü, pü KL. 88. fiú KL. 100. jáim-pü bátyám KL. 98. 
\nlé%ti nyivákol 391. 
pili: sitá-pili czérnagombolyag. T. 363. 
[pini] : pun kém pine'im fejemet fedem 9. 
pincdüé-: pincáttéíéyst megesküdtek T. 370. 
pintélti-: námél pintéltéytiu cseréljünk nevet T. 347. 

<, pirak pástétom 78. 
pitayti fészket rak 211. (vö. piti). 
[piti] pii fenék T. 401. 
piikd- •' jósa, pitkara a hótalpak orrai 387. 
poduska párna 11. 
\pö%] poqkh-lusm oldalcsont KL. 98. 
poysiy nyüves 185. 392. 
poyti: poytén veszteg maradsz (szarsz) 326. tou poytém 

u/saZ-mgyol vajantet az ő odacsúnyított rezrakását látják T. 346. 
pqyté: sayqnd kun-pqytust beleit kivették T. 356. 
[poj] pqj gazdag T. 369. 
pöjér bojár 280. P. 105. pqjér gazdag ember, bojár 79. 327. 
pojit: khőrém ju-pünsit pojit a három testvér mögött (nyo

mában) T. 355. 
pojtéy néy-oq rimaasszony K. 290. 
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[pojti] téykwé kiuoss pojtéltawém bár evésre unszolnak 5. 
pokapi: tqrém vöti' ti pokaps az időjárás (ég) im hirtelen 

szelessé változott (szél gyanánt tört elő) 305. pokmati fölpukkad 
421. pisél pokmati a puska elsül 393. poktlitá kopogtatja 121. 

[pöli] pöl'ém sü-khürat a befagyott legelő szélén KL. 314. 
polém ker a lehűlt vas 392. polém voj fagyott zsír 130. polét-ker 
aczélvas K. 397. voikén pöl fehér fagyott hóréteg 69. 

pol: n% polt egy falatkép T. 352. 
politika- : khürém poluskát három poluskáért KL. 245. 
pqy fark T. 401. 402. 
[ponál] pqnlé vöykhéné kit rnci'ir kenderverő két sulyokja. 

K. 291. polna kendert T. 402. 
pqnél: sal't-pqnel úá'r sal't khuréu a hársfáról a kérget (nyers

háncsot) lehántjuk T. 347. 
pqnémari kántor 69. 
pönép: kisénás-pbnép ablakráma K. 399. 
[poyghwél] pöyyél lapoczka 256. pqykhwél KL. 103. 
pgykhuy fingani T. 404. 
[pqríiti] ponimti lenyom 184. 
penne- : tarém-ponnel az égboltról T. 345. 
[pqns] poqús nyílvas KL. 314. 315. 
pqnsi: put poqji, tajél jql-pqnsaii, az üst [zúgva] fö, faka

nállal [keverve] forrásával alábbhagy K. 395. 
pqnsi: pqnsita farkát 119. pqnsitá fara 119. 125 pqn&ip 

farkú 119. (vö. pqy). 
ponsi: ponsém sosi érett ribiszke 11. 129. 
pöns*ti kinyit T. 346. 
ponté: át ponté tampéy öt font burnót K. 291. 
poq%i: pal-poqyqu szétgyúrják D. 420. 
poqrti párol J). 420. 
poasi: wüta poasém qsméy jolné vizétől felszívódott párnájú 

helyre KL. 134. 
popi istenke KL. 406. 
pör: pör-sán tüiilép az ikrás nyírhéj-tál színjátéka 246. 

pörana ikráját 246. 
poré megfojt T. 357. 
[poré'/] lürém noplünél varém jayk poryát %ot-nolyatém három 

nyári rénborjú bőréből készült hófehér sapkás bundájának szőre 
levedlett 170. poré% guba 70. poryay 70. 

pqréy sa'íti réntörzsököt tördel 235. 
perén-pü táltos csikó KL. 159. 
pöréntult forgácsok 389. 
poryiy : mis poryiy sujü tehén bőgésének hangjával 21. 
[pori'] koat-pqri KL. 134. koat-pori KL. 103. kézszár poro 

fűszár T. 401. ° 
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poripaná: poripanákwét voye'it békák kurutyolnak 35. 
porkwé: vaps-porkwé vöcske 180. (vdps vő). 
pqrqpqnél dobbal T. 349. 
poré disznó 387. 
pq,rs: peréét teherhajók K. 397. 
[pös] pqsél ünttipilém-sér hadd állítok csak kúpvarsát 238. 
[pos] tqrém-pqs saw kinika a világ (égi fény) sok könyvét 

•69. pos fény T. 345. posoy T. 354. paspa 86. — söt pospá posép 
jiw száz jegyű jegyes fa KL. 99. /qn-posin ta'ila fejedelmi 
érdemrendes ruháját 339. samáya posűlésV szemei megvilágo
sodtak 328. 

[posal] poslay ne patakvidéki nő 57. pqsél patak K. 320. 
pqsár bazár 260. 
pq$ér arkeri kurafi püspök 125. 
pqéfér rozomák K. 373. 
poéyi tapaszt 389. 
pq,si présel 220. 
posi: poéné amés a fosásról való találós mese 387. 
[posi] pösi elhajt 169. 294. posi id. 294. 
pqsilap árr K. 397. 
posité: il-positus összenyomódik T. 404. neu-péltént... 

iémér positus ná lad . . . rányomkodtak T. 404. 
pqsm: pqnkhwél-pasm váll-lapoczkám KL. 103. 
[pq,smák] pqsmé% 80. pqsmé/ KL. 161. czipő. 
posqnté fej T. 402. posawét feJetnek 391. 
pqépon pitvar T. 367. 
pqsti rá-ró 86. 
postili: Numi-Tq/rém já'ikém postilema Fönséges-Ég atyács-

kámnak viradását 4. 
poéuli: mölal nanki pusén posuláslén azt a minap magad 

mind megetted (kifostad 296.) tqrém akim-aéén jüw-poéulawásém 
istenke-bácsikám bekapott (lenyelt) engem 318. [vö. posi]. 

pot adó 76. 
pgt récze T. 359. kacsa T. 366. 
potar orrhegy K. 319. 
[pqtélqk] pqtqlq/ tető T. 367. pqtqléx T. 403. 
potpolan: potpol'nán pinczébe 342. 
potpuruk hasaló szíj KL. 161. 
poulálé fürödni T. 363. 
pouré: pourméts gördülni kezdett T. 363. 
[powari] puwáré gurul T. 363. 
pöytité: oqném at pgytitén engem nem basznak KL. 268. 

törém mamaV pöytiné az eget szorítjátok [úgy] basztok 
K. 267. 

prost'i bocsáss meg 26. 
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[pufiéá] puknit jáktém köldöke vágott 188. pufiiíi köldök 
T. 357. 

[pufii] ti jaikém püj-iltdlém maté ezen atyácskámtól részemre 
rendelt földön 7. pükhatoy összefogózkodni T. 352. puyláté bekap
csol T. 355. 

[püyan] pugha bika T. 401. 
pujou kholné kit koqkép festőfű ásó két kapája K. 291. 
[pül] pul bogyó KL. 299. 
[fiül] pöl forgács 120. 153. pol! id. KL. 166. 
[pulát] pulét-sirei aczélkard 258. pulát id. KL. 157. 
[pulép] sőrém moqntélné náléy pülép háztető nyílását betömő 

nyeles tömlője K. 291. 
pulka czipó 343. 
[puni] pom fű KL. 101. 
[pümas] mana pümés minő érdekes 10. 
pun: voérém punpa vörösbarna színű 6. vas-pun vadrécze-

toll 11. éol-pun szőrszálka KL. 157. réské-pun rókaszőrű P. 105. 
ponoy szőrös T. 357. 

[puné] ponst fontak T. 358. ponén fonjatok T. 358. kalu 
$>gnsas puném a kötél befejeződött fonván (meg van fonva) T. 347. 

[puni] nay yotal punyatsén hova vetődtél te 150. jayém 
ponfétalém melyet atyám tömködött meg 126. yot pundin félre
tedd 26. payk pgnés fejet hajtott K. 372. 

[pünsi] ponstil fölnyitja T. 361. pönsén nyisd ki T. 346. 
jponsoy (inf.) T. 355. püsnülén nyitnád ki 28. 

puolti kézhez ad KL. 99. 
pup pap T. 403. püp id. 69. 77. pop id. T. 366. 
purka rókaszőrű 269. 
púmé: ti sáli purné fiúm kapajné ezen farkashoz hasonló 

otromba férfihez 44. 
pursékéy soát kan borsótermő hét mező K. 396. 
pus: tűjé-yul nur pus jq,rén fi^nt nurtwés mint tavaszi hal 

[fűződik] a nyársra, úgy nyársolta föl az egész szamojéd hadat 169. 
piisás kerítés 17. 387. rénkert 44. 
puska ágyú 124. 125. 
pusn mind KL. 135. (púién) 
put: yürém put tárwitém három púdnyi terhemet 6. 
[put] pot üst T. 351. poat tál K. 376. 
[püii] püti kebel 330. pütémne kebelembe K. 109. 

; puultáli kelengyével felszerel 273. 
[puwé] püstél megfogta T. 345. 
[püwi] püwilimé meg van bűvölve 248. püwilalimé id. 

248. 249. 
püwluw: sat pmvluw hét jávortulok 306. püwlüm jávortul-

&om 305. püwluw id. 307. 
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r 
raji rezeg 69. 
rayiy : lü rayiy sujil ló nyerítésének hangjával 21. 
rayuli nyerít 153. 
rdmpi: tqul rampiyél szárnylebegéssel 282. rámpiyakwél 

286. rampiyakwél 289. id. (vö. rapi). 
rapi: raplayts röpült 223. 225. tuja vas rapiyél tavaszirécze 

vizi röpte módjára 223. 225. 
[rasi] rasti bevet, bedob T. 362. 369. 
[tvl-] raw felhődarab 123. 
rawli: lü puyká nqyy rawlita a ló a fejét fölcsapja 154. 
[rári] ráyiv eső KL. 87. 
rákasi-sau gyékény-darab 335. 336. 
ras: ras rasiy-ke tara voss ráskéltanülém rágva rágva hadd 

rágcsálom keresztül 319. 
[ráééy] rásé-y rozs D. 420. 
[rasi] vasi mente P. 104. 
rauti: kavar K. 108. 398. (vö. rauti kever). 
ré ' t : pupV-r'é iné-ke joytawé Ha az istenke réülete meg

szállja 411. 
[réyti] kiráz KL. 103. 
[reské sárga] réské-pun rókaszőrű P. 105. riskat' lawilém 

«vörös ló»-nak nevezem 269. 
rétéi: taic la'ilán vaykélmatné rétéi mintha az ő lábába 

botoltál volna meg 327. 
röyuli nyerít KL. 166. (vö. royyi röhög) 
rami duzzadó KL. 87. 103. ramiy id. KL. 134. 
[rqmmi] rqmati rezdül 387. 
[rqnta] rqntá csolnak KL. 299. 
roqt-khul'ém kiwért tűzhely-hamuban K. 108. 
rapi: tüjá-sanki ropil roplayti tavaszi feketerécze vizi röp

tével röpül oda 211. 215. rapitawé röpitödik 48. raptélti röppen 
218. 219. [vö. rapi]. 

[röpot] rüpet-yum dolgos ember 336. rüpiti dolgozik 9. 
[ras] ros KL/299 . P. 298. ras 309. fövénypart 309. 
rösi: jiw-towét 7'öéitanát somlés ágropogás zaja keletkezett 

K. 412. 
röti: pakénké lg öy réti tarka ló hegyet hengerít K. 397. 
rausi: tuojá-sqrt rausoali jarné tavaszi csuka bukdácsolása 

módjára KL. 91. 
raw: jerpa sortá kit rqwá kedves lábszára két csuklójára (?) 

KL. 107. 
rqw[i']: tüjt-rqwV qnsilém hómorzsának tartom 202. 
1. [rqwi] rawe'it összeilleszkednek 387. nay váta-%um yq>nné 
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rqwe'in te mint kereskedőember illesz a fejedelemhez 337. 
raulawét együvé illesztgetik 387. rqun-ut rokon 221. 

2. [rqwi] rqutsiáfém forgatom 129. il-rqunát ráveti (?) KL. 
108. lété rqwélénést midőn farkát mozgatja K. 400. 

ruyté : ruytqs megijedt T. 367. (vö. royti). 
[ruma- bárót] ruma kedves (geliebte) 64. 
[rué] ?'os orosz KL. 109. 
rüta-vosá rokonsága-ivadéka 144. 
[rütilái] rütáli bánatossá 339. 

8 

sárin horgas 305. 
sa'i napsugár. 39. 40. 
[sa'f] saipa sa'iy yál bimbójú bimbós nyírfa 94. sa'ikwé 

bimbócskát 94. 
sa'ilá-jhv léczfa 93. (vö. saili) 
[sa'iri] sa'irépala ácsol 46. 78. kai no/s sairil nőj a nős

tény nyuszt nyoma jegyes istenkeasszony 51. 
[sa%] sq%qná beleit T. 356. sakh bél KL. 108. 
[sayrém] pol'ém vöj sa/rém atén püt-sis palitné a fagyott 

zsír [olvasztásakor] az odaégett [zsírj szaga oly távolságra, 
[mennyit] egy ebéd (üst) elkészülte alatt [utazni lehet] 130. 

sayr[idja] két hasbőr rész 418. 
saywi: awi saywásaicé az ajtót bevágják 232. 
[sai] seis elrothadt 410. 
sailá karó KL. 299. (vö. sa'ilá). saüáy 266. 
[saili] sailawé dörgöltetik 419. 
saililali : kíván 205. 
saimém ékwa bolond asszony 174. 
sait rubel 331. 332. sajt 77. 
[saiti] karr sa'itékli a rigó fütyül (örvendez) 414). éa'itém 

kátéi örvendő kézzel 293. 294. 
[saj] saj máné védett helyre 333. 
saj csaj 64. saj 46. (vö. saj). 
[sajkéli] saik'íli felébred KL. 165. 
sajtan sátán 204. 
[sak] sakw rongy KL. 136. 
[saka] saka mind KL. 157. 
sakajik fecske 320. 
sakér czukor 74. sakarél czukorral 284. 285. 288. 
[sakérali] ul áwi-suntét sakértanuw az ajtó nyílás táján vájjon 

nem fog-e [ott] gubaszkodni 46. 
saki: térí-ut at saki az étel nem romlik 342. 
sakmét sakktábla 388. 

Nyelvtudományi Közlemények. XXXIX. 31 
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[éakéráli] akwán sakrati összezsugorodik 421. 
sákw komoly 320. 
[sakwal'ik] sakwal'é/ 218. 219. sakwálek szarka 129. 
sakwérkém dombocskám 8. 
sal': tuja sal' volépné jqut at taráti a tavaszi csörgöréczéhez 

való csontnyílnak az íjj nem enged 2 3 0 . . . sal 230. 
sal' sálkendő 70. 
saléyjé kovácsol T. 355. 
salyd: kélp-qsné yuliléné sályá a vér felszínére emelkedő 

híg levet 421. 
sati'voli csillogó-villogó 388. 
[salik] uj l'üU Vakw jiiupá saw salki páyné a jávor álló sűrű 

lúczfenyves oldalába 129. 
[sáli] sáli qln tiszta ezüst 318. sáli qln 64. 
[sáli-vj] sali-uj farkas 130. | wolf. 
[sáliy] soqXiy híg étel KL. 158. 
salká: salkáV láivilém darúszőrünek nevezem 269. 
[sál't] söl't faháncs P. 105. satt-kalu háncs-kötél T. 347. 
[sam] sémétán szemének K. 377. 
sám 8oam szöglet KL. 99. soámi (dual.) K. 291. 
[sam] sam-rátitá agyonüt 82. 
samavar, 278. samovar szamovár 45. 277. 
sami: samém puykép nyírott fejű 76. 77. 
[sári] sári csésze T. 401. 
cay harang T. 349. 403. 
[sáy/wi] sápkwimé (part.) rúg 328. söyywi K. 268. sánghásiu 

rúgják T. 368. soyghqs ugrott T. 323. il-sayghas elvágtatott T. 
349. saykhi rág KL. 100. 

sániy pV nyírhéjdoboz bölcsőben fekvő fia 50. 
[sánk árnyék] KL. 313. 
sanká sanygi-béles 80. 
sayká: kér nelmpá saw saykán vasnyelvű sok harangot 69. 
sáykási: sáykásitá bedöfi 177. sánkásilém bedöfóm 178. 

(vö. sáy/wi). sáyklit bökdösi KL. 316. 
saykw: tqrém-saykw mennykő 389. 
[sáykw] éaykwá testrésze 329. 
ísáykwélti] hárfázik 389. sáygwáltén pengesd a hár

fát 262. 
sáyli: sáyláts megcsendül 180. egyet csendült 39. 
[sáns] sans térd KL. 102. 
[iol]-saptawé eltemetik 156. 
[sárák rénszarvas csorda] sáli sarak kwoni-pált a rénlegelön 

kívül 171. 
sarátáli érint 142. 
saréy süntéy gyűjtő szekrény 84f 
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sarékpénti: an ie jerrém sarékpentau zengik ezt az énekem 
KL. 116. 

sarém avas KL. 132. 
[sdryi] sdrrenti reng 124. 
éarri: éakajik toy ti éarri a fecske így föcsög 320. 
saryelti gyarapít K. 108. 
[sárin] sárén taul' vojil voq,rq,a daróczból varrnak neki kap

uzat KL. 157. 
éarin ánkwél üszkös oszlop 22. 
[sárié] tenger édrééné 149. saraséi (?) 150. söréé K. 380. 
[sarka] édrkam csészikém 31. 
sdrképarét rebesgetik 85. 
sarképdnti zeng-bong 119. 
édrkéé: cLlti sakwatéy (édrkéé) nqsén tdltné szarkafióknak 

kedves [falatú] kikötőjéhez 93. 
sarkin: takkát sarkin vánkdti dli egy magában legelésző 

ester réntehén van 142. 
[sart] sart előre 307. 
[sarti] sdrtawé megkenetik 418. 
[sás] sods nyírhéj K. 396. 
sasV nagybátyja 7. 
sasyi: tara sasydslém keresztül rágtam 319. 
[sasti] sdstli 256. sdstli KL. 134. sdsti KL. 134. növeszt, nevel 
sata 1. khamél. 
saital esztelenül P. 298. 
saukdném: eri-saukaném, mojt-saukdném kis énekecskéimet, 

kis regécskéimet 27. 
saun zajgó K. 265. 
[sawéli] sawálép 57. 58. 70. sdwélép 256. árva sawélapi 

árvául 57. 58. 
sawtuldn hántásaitokat 120. 
éardt: élnuw patém sarat midőn kissé távolabbra jutott 149. 
éair-md taposott föld 171. 
sd%w domb KL. 160. (vö. édkw és sdnkw). 
sdkhw khom nyalka ember K. 251. 
sakhasgn : ámanmi sakhq,sgq, tártén engedj egyszer kipiheg

nem magamat T. 354. 
sdyti sóz D. 420. 
sáiká veder T. 401. 
[sdir tehén] sdir KL. 127. 
[édkw] éakw-tépén yülwdsém maradtam hátra csecsemő ko

romban (csecstáplálékra) 24. édkw K. 291. sdyw KL. 159. domb. 
%q,rp-édkward nyíressel borított hegyorma 148. Ané-tit-édkwér az 
« Öregember-folyó»-torkolati orom 84. (vö. sdnkív). 

sdlkmdti megráz KL. 159. 160. 

31* 
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[sáUi] l'áp-saU'émti keresztül szúr KL. 163. 
sámérti megdagaszt D. 420. 
sdmlé/ti észrevesz KL. 111. 
sapkán nagyannyjuk KL. 313. (vö. sári). 
[sánsi] cánci veréb T. 322. sápié madárka K. 397. vuor-

senást erdei madárkákat KL. 164. 
sápéi': u% khum-pelt sumanét sdpél khanantal egy embernek 

zacskója és késhüvelye csüng T. 403. 
[sáptél] sáptál számtalan T. 361. 
sári: sqrt sári sári csuka ikrázik, ikrázik K. 400. 
[sár] sári perzsel KL. 411. mansi né lalwál sáritayti a vogul 

nő hódpézsmával füstöli magát 415. 
sár kés sas T. 361. 
sdrkiti fecseg KL. 117. 
carmétáli unatkozik T. 365. 
[sasi'] : sássá-poqlné anyai nagybátyjához KL. 159. 
[sdwés] sdwés hüvelyk 23. 
[iám] jáit sáwtulán nal pqjtián az íjj [lekapart] aludt vérét 

megfőzik KL. 312. 
séima kötél 142. 
cékérén : pap cékéréy khum fekete fürtös ember T. 346. 348. 
[selkoril selkovi rubel 45. 47. 
[sernél] sernél K. 109. sernél KL. 98. 99. simel T. 322. simél 

T. 401. semel 42. fekete. 
[s'ép] sép zseb KL. 163. 
sépanél ajtwnkwé varázsitallal megitatni 343. 
[ser] seri-móri sámt rengeteg-zordon vidéken 386. 
ser húr 153. 
ser: pqsél ünttipilém-sér hadd állítok csak kúpvarsát 238. 
serkés sas T. 359. 
[sermát] sérmatin zablás Szv. 394. 
sértésli szétpattog 179. 
sértéláli: üpén-int sertéláli nénéd orsója a midőn per

dül 263. 
[séé] seé ifjú KL. 100. 
séd voyi tiszta ezüst 205. 
séskán: kélp seskán-suprisá vörös vászon ingecskéjét 289. 

éeskén zsebkendőt 268. 
[séten] sét-sopél sövénykaró K. 398. 
seti: aném tüjtél al setitá majdnem hogy megfullaszt 

hóval 15. 
sVir: sát váta-^um sVirtane éiir mintha hét kereskedő 

taposta volna simára, oly sima teret taposva 19. 
sikwará: jotélténátá jui-pált sqw-sikwará miután [puhára] 

nyomkodták irháját 419. 
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sikwél: am akwi sikwél ii tqwéslasém én lassan feléje 
evezek 241. 

cilak veder T. 359. 
silanté: ut nuy-pattan ci silántét vizet felhozni [fejuttatni] 

nem tudnak T. 347. 
siléyti nyikorog 391. 
siti: siU-lüri csengős csörgős 223. 
silis póling-madár (tringa squatarola) K. 320. 
süli földagad 297. 
[sim] simiy dühös 173. 
ciy ; in-ciy most T. 358. 
[sinéli} sinémtáslém nyakába borultam 73. sinémtéstá átka

rolta 143. 
siyés : najiy siyés joli yürné a tűzhely előtti tüzes tönkő 

alsó szólére 37. siysiy küszöbös 184. (vö. siys = sáncz) 
siíisér fehér buvárkacsa 217. KL. 114. simsér id. 80. 
[sip nyak] sipiy P. 105. 
sirám : nan-éirám yqjtél kenyérszelet módjára 54. 
[sirej] sirei KL. 157. sirei 171. kard. 
siryenti: int siryenti zúg az orsó 263. siryén recsegő KL. 

113. sirkéy csörgő KL. 128. 
[sis] cis kedveske T. 357. sis kisded KL. 107. 
siser siser-madár 23. 
sisséli: hwan-sissélau leszűrik D. 420. 
sistém ma'és tisztaság czéljából 415. 
sistémtayj.i tisztálkodik 416. 
sityéli futkos 386. 
siwfi: vöt siwfi a szél sivít K. 400. int siwjrenti süvöltöz 

az orsó 263. siwwéloqlát süvöltöznek KL. 316. siiviviy 263. 
sqy egészen T. 345. sqyá mind 50. sqkh K. 376. 
cq%él: tqréy-pü serkés tösén nouH-cqyél meus a medvefiú 

a sas szájába egy darab húst dugott T. 360. 
sqkhérém ötén perzselésszagod KL. 132. 
cqyl viharfelhő T. 404. (vö. éa^l). 
sqyrép pitvar K. 399. soyrép 377. 396. 399. 
sqyrimé kwon poryédlémti hadonázva ugrik ki 149. (vö. s ^ -

rati fölugrik). 
sqysei : khicqté sqyseV elméjében megzavarodott K. 253. 
seywi: ju-se%wsán berúgta KL. 161. (vö. sayywi rúg). 
sokhwérli kaparász KL. 412. 
sqit nyírhéjdoboz KL. 299. 300. 
sqirqy fehér T. 402. (vö. sairiy) 
sojnq erdőbe T. 360. 
éqjön csuka 239. 
[sqjim] söjim mocsaras bozót KL. 245. 
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[sót] söl igazság 197. 
[sol] sol'-pun szőrszálka KL. 157. 
sol föld T. 347. 
sol'émti leszúr 151. 
[éqlkhqn] sq,lkhq,n répa T. 356. 
sqlém szalma KL. 100. 
coléi) ősz T. 404. 
[sqlét] salat arany 126. 
[söl'is] sölié K. 396. sals T. 401. hölgymenyét 
[éöla] cola rövid ideig T. 352. 
saltat katona sqltdtá katonája 277. saltétánmé K. 379.. 

saltattén a katonáknak T. 345. 
sölti: elül ta söltaslém tovább tűztem (folytattam) erre 23. 
salwé-ker kaszavas 419. 
söma: söma-paulin áyi a «Sapka-falvi» leány 64. 
sqmarin süntép voikén jupkal mastimé ránczos torkú ingváll 

van reá öltöztetve 80. 
sgmér sügérhal K. 398. 
samré/ gyermekszopó szárú (czuczli) K. 397. 
sön csésze K. 251. (vö. sári) 
sönáti dicsőít KL. 157. 
[sqn] sönén né lelkes nő KL. 89. 
sqnyi sétál K. 251. 
sénkhi: khaná sönkhém hátrafeszült KL. 312. 
soni gyönge K. 109. 
sanqtqyté megpróbál T. 353. 
sqor tehén T. 404. 
saori: supi saorsün keresztül harapta K. 374. 
éoari: sémé éoaro% pömtés hozzáfogott, hogy agyonüsse 

K. 321. 
sgp: pil-sgp fületlen T. 358. nal-sgp orratlan T. 357. 
sqpa: ta pqpasa jot vömé mini ezen úti készletével az 

erdőbe megy 80. 
[sqpam] sqpámél sírkerítéssel KL. 135. 
sqpaslé: sápáslém unis-lömt készlet kép eltett tompora

darab KL. 313. 
[éqpél] set-sopél sövénykaró K. 398. ou-söpél ajtó-félfa K. 400. 
söpél: dm reytem nal-tqul kit söpél a tőlem kirázott nyiltoll 

[gyorsaságú] két csikó KL. 103. 
sqpér: sodt soulép sqper kkasép jüntés hét gyolcscsíkbói 

rengeteg nagy hálókárpitot varrt K. 291. 
sápér orosz T. 407. sqpru oroszszá T. 408. 
sopér üstök KL.- 166. 
sqpkhé: ju-sq,pkhqsus fellötyföltetett T. 323. 
sqpkés csapda 294. 
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soplayti nyájaskodik K. 377. 
sar szár kat sar kéz-szár 94. sar-uilép Lábaszára ereszkedő 

KL. 244. 
[soram keserű] avas 130. 
[sqré%] sqré^-^ul csabakbal 49. 
? éqrémlaytné szurtos K. 319. 
[sori] sqrya hasát 74. 
sor fi: lomtél sor fi szikrát-szór K. 373. 
sorydliy rovátkos 418. 
íerkhél-jiw rovásfa D. 422. 
éerkhélti ródal D. 422. 
sori: jun qéné sori otthon tartott holmi 416. 
sori: türiy sorit a tavak közföldein 43. 
sqrkés szarka 218. 219. (vö. sarkés) 
sqrqy festett T. 401. 
[sqrp] squrép jávor KL. 245. 
sqrpd: at sqrpá sqriy nüp öt rovásfajú rovásfás násznép 235. 

sqrpa KL. 87. 
[sqrt] sort csuka 242. 
sort : jerpd sorta kit rawd kedves lábszára két csuklójára 

KL. 107. 
sbrvit-sáyiy né [evet] hasbőr subás nö 391. (vö. sorV). 
1. [sös] sqs patak 11. 170. 
2. [sös] sas nyirhéj 51. sös nyirhéjdudorodvány K. 291. 
3. sos jávor T. 359. 369. 
4. sös kácsér P. 105. 
[s^si] iímúí-twr éösuyw halotti tort tartani KL. 117. sasén 

borítsd (öntsd) el T. 345." 
[SOSÍ'J sasi' ribiszke 50. 
sossd-jipi' «Törzsöktelepes-bagoly» 207. 208. (vö. sossdmti) 

sqssd törzsöktelepes 83. 
söstq: janukiu söstq nagyokká lettek T. 351. 
[sqt] sqt szerencse T. 369. 
sotér terebélyes KL. 128. 
souyi faldos K. 400. 
soulép : soat soulép sapér khqsép jíintés hét gyolcscsíkból 

rengeteg nagy hálókárpitot varrt K. 291. 
[sq-ur] saur nyúl 390. 
squrém átél pasi utálatos kutyabűzzel bűzlik K. 268. 
squrép béka squrpné KL. 133. 
centim örvendezve T. 349. 
sqwajitd féltékenykedik 15. sawajitd gyanúsít 15. 
sawélmati: punkiy qntpém putsqivélmats fejembeli agyvelőm 

megzavarodott (megsavanyodott) 229. 
[éqwél] squl KL. 89. K.399. sowél Szv. 394. tűzhely. 

' 
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söpékét: lo-tqykh-pát-sgpékét Lópata-patkók K. 399. 
sörém-nql egérfi orrú K. 397. 
starsina sztarsina T. 403. 
sü legelő KL 313. 315. (vö. smv) 
suymétlé: il-suymétlém megfulladok T. 347. 
\suj] suj zaj P. 106. sgjti hallik K. 371. sgjtqnt megszólal 

T. 354. ceydnt zörög T. 401. 
éltkon vasfazék T. 404. 
sul zab KL. 97. 
pal-sul'áti szétzúz KL. 167. 
sülémii: nevelni K. 3i'0. 
sutéti: ngykhtvé sul'éti fölugrik K. 371. 
sulyati: lakivá sulyati széthull 3S7. 
sul'i-pütris öntött vasfazekacska 386. 
sulpi kitekint KL. 90. 
[sultém] sülteimét szikrák K. 399. 
sulti bámészkodik 185. 188. sultépti bámulatba ejt 206. 
suméslenti zümmög KL. 114. 
[éumij sümi ugrik KL. 159. 
[sümjéy] saml'ékh KL. 100. sumlekh KL. 88. pajta, soml'éy 

id. K. 253. " 
sumli hallatszik P. 106. 
suma-: sumqnét sdpél zacskója és [késjhüvelye T. 403. 
sump potér zagyva beszéd 174. 
[sunsi] sunsi néz P. 104. sgséytam nézem magam K. 267. 

susnuwémén (cond.) 11. susné (part. prses.) 407. 
[sunsi] susmdmén meggyarapodtál KL. 136. 
[sünt] sönt szád, nyílás T. 359. 
[mntéy] szekrény 84. 
supá: soyri-supa yassémtitd kis metszőkését előrántja 177. 
[süpél] sdpél másodfüves KL. 161. süplin fiatal 213. 
supiy : mot sáiká supiy sarkal ajtel másfél vedro nagyságú 

csészével itat T. 350. 
sürém] surmá keménysége 419. 
[surém] sőrém tetőnyílás K. 291. 376. 
[süréy] száraz étel KL. 158. 
éuryi csorog 389. (vö. surri) 
surijqni mul'dspin gyűrűdobó játékversenyhez 209. 
[surti] surtayti vonszolódik 174. 
stirti rénszarvas 12. 
surti mintáz 418. surti 418. 
cuskhq, disznó T. 404. cuskha T. 403. 
sut: sut-palné palémtawasém a bíróságnak följelentettek (a 

bíróságnak fülébe súgták) 75. 
süw: hajtórúd 20. hóbot 306. 



VOGUL SZÓJEGYZÉK. 469 

[suivé] suwé lesz T. 345. métar ancein-khqr söskét ha valami 
baj lesz T. 354. khön noun tarkutén süskat ha valamikor neked 
nehéz [sorod] lesz T. 34G. 

süli-sán szenes csésze T. 401. 

[tar api] tarapi akad 6. 7. 
[tail] pássa-ta'il egy pár keztyü 268. karén-ta'il egy pár 

fülönfüggője 151. 
ta'ilitayti gombolkozik 126. 
ta'in: tü ta'tném yápémté a mint lélekjelenlétemet elvesz

tettem 125. 
tayés szigorú 8. 
tayi: nan arrán ul tayérésén, Te túlságosan ugyan ne 

hánytorgasd magad 53. 
[tayi] jiwné ta/ni-ke ha fát talál K. 413. 
taysi csúszkál 391. 
tayt búvármadár 21. 22. téyt id KL. 91. 
[taytép] tayt éné nalél orsó nyéllel Szv. 394. 
[tája] taji-kwarak nyaláb merőkanál Szv. 395. 
[takém] tayém tetű 126. takmin tetves 126. 
tal: tal-vöj olvadó zsír KL. 92. 
[táli] talmatsém felszállottam 24. 
[íaííj talt kikötő 25. KL. 97. 102. 
[talti] talti olvaszt KL. 103. 
tampéy burnót K. 291. 
tanmapti rezget 387. 
tanrémi: luiua-nawtá tanrémim né csontja, húsa kifejlett (?) 

nő 176. 177. 178. 
[tanti] tanti menyasszonyi díjat hoz 235. 
[tápi] tqpi eltörik 231. 
tdpté[-varséy] sárga [czinke] K. 397. tepta id. T. 401. 
[tar] ma-tar giliszta (földi gyökér) 392. tq,r gyökér KL. 133. 
(pum-)tdrakwei füszálacskák 390. 
tar én-por o angyelika-fü T. 401. 
[tarV] tari fenyő 10. 66. 
[tariti] tari köt, kötöz 180. 
tartélani durrogat 123. 125. 
tarwit: tarwitém terhemet 6. tárwitékém terhecskémet 6. 

(vö. tarvitén). 
tas tar T. 404. 
[tás] tas kész 325. tas aln készpénz 331. 
[tasti] tastén készíts T. 359. tastilém elkészítek T. 365. 
[tatéi] toqtél üres K. 253. 
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táti gyakorol KL. 157. 158. 
[tatlémti] tatlémti kiürít 126. 
tatmiti pillant 148. 
taur-: rumkan akws-müsé% tauri voss sakioaWit hadd tör

jenek darabokká pohárkáid 327. 
tawenti csendesedik 334. 335. 
tdyati: sát qysér-kwarék táydte'it hét rókabőr nyalábot 

akaszt föl [versenytétül] 208. 
táytépoali átnyújt KL. 166. (vö. takti). 
táV': t'é khalt wüt kit talné ezen közepes víz két sodra közé 

KL. 90. 
tájáti: tu tájatém khcapétté abban a pillanatban, a mint 

elalélt KL. 161. 
tajéicák káplán T. 366. tájéica/ id. T. 366. 
tájéi fakanállal K. 395. (vö. tája). 
tájmejé ebédel T. 351. (vö. taj-). 
tálé-/:, khunná U-tál'é/ rénszarvas farok vég KL. 245. (vö. 

tql'éy). 
[tápér] tápkár KL. 133. táykér K. 397. egér. 
táykív gyújtó moszat D. 419. 
tán kivé-maykwé iczi-piczi K. 399. 
[tárkut'ép] khön neun tárkuUn süskát ha valamikor nehéz 

[sorodj lesz T. 346. 
táut folyó T. 352. 353. 
télá: man a jani' teld micsoda nagy gond az 172. nayén 

aném miykwé man telén qli hogy te engem odaadj, az hogyan, 
volna a te dolgod 32. 

[teli] tanánélné at telirié vám'-ut várupkwé nem telik ki 
tőlük, hogy valami munkát készítsenek 58. 

[terem ütőszerszám] KL. 89. 137. 
terén-yul lidércztűz 409. 
térfalát: kasm yürpá téri/alát qnse,im sárga szélű «rejtett 

kincsem» (holt tetem) van. 266. 267. 
térpéyti: mqltqyém ngy-térpéytsil fegyverét fölvonta T. 367. 
terpi: majt-térpi májpép 418. 419. kwolás-térpil lisztpép

pel 418. 
tét'á nagybátya T. 369. 370. 
[tin] tiniy drága 31. tintái olcsó 342. 343. 
[tinsáy] tinéáy pányva 169. 392. 
tip-: yün tipmén hogyan tévedhettél [úgy] 57. tipné uj-ámp 

tévedő állat-eb 58. 
tir: Tqrém-tir az áldozattér fája 406. KL. 406. tirip apkwél 

áldozati oszlop 237. 
tiréélti belocsol 415. 
[tisélti] egyenget KL. 135. 
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tisséni kiegyenesedik 148. (vö. tiss sik). tisseltayti rendbe
hozza maga KL. 161. 

tiskén gyeplő T. 349. 
toya-pél mindamellett 30. 
toyaliy : nol toyalin jq/sém a mint a folyofokon körül 

haladtam 25. 
tqya: kériy tqya sütin suj vassal vert lóigának esengetyű-

szava 85. 
takhsi csúszkál K. 397. 
[to%t] a hajó keresztfája KL. 91. —• tayyiy patás 205. 
toytili fölserdül 64. toytili id. 24. 
tgj lakodalom T. 348. 349. 
tqléxté tilól T. 402. tatyultap tiló T. 402. 
tam nosza T. 359. gyerünk T. 353. 
[torait] tömetem 305. tömtem 307. jávorünőm. töml'aná 

jávorünői 307. 
[tomp] Tqmpüs[ém] Szarvasorrvár. 
tomp domb T. 364. 
tqmpi: nanrá éayl jorné ness tqmpi erős mennydörgés 

gyanánt verődik oda 209. 
[tqyy] tqykh pata K. 399. 
tqnghél liliom T. 401. 
toqri sérinczhal K. 397. 
top: joqyhtöp-já parés jégmerő szák és jégtörő vas K. 400. 

joqyk-töp jégmerő szákháló K. 291. 
tqntqwlép-tqul %uripei a denevér szárnyához hasonla

tosak 409. 
[tor] tör kendő KL. 99. töréy KL. 99. 
[tqrém] tqrém-tir az áldozattér fája 406. tárém T. 345. 404. 
tqrén durva 262. 
torén : khötél-toréy napszürkület K. 397. 
tqrés: /qtpan tqrés at vareim senkinek akadályt nem 

okozok 326. 
[törés arasz] P. 298. 
torésti akadályoz 386. 
[tori] sirej katnél yot-toréltéstá a kardot kezéből ki

ejtette 172. 
[tösi] tqsém aszott 307. 
[töté%ti] tqtéyti támaszkodik 122.Aqtémtayti 152. 
[totélti] kit vis put totéltoqlés két kis üsttel készített (vegyí

tett, nedvesített) K. 291. 
[tqti] visz T. 345. 
tqtulqyti: ilmié tqtulaytlet erősen viaskodnak T. 353. 355. 
tqulyati: aném jüw-teykwé tqulyate'it elég nekem ahhoz, 

hogy belőle ételem lehessen 44. (vö. tquli). 
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[tauli] elég 151. tawa tqulém il jiw ága megnőtt nedves 
fa 201. 

[taumi] tautésli rág 151. 
[Iqywéltousán szétszórta K. 379. 
[tawél] tauE bőr T. 370. 
tqwi: tquwém ásnak el engem K. 109. 
tawép: pors-tqwe'p szemét csomó 179. 
tqwip: yq>sa tqwip hosszú nadrágfenekű 77. 
[noy-]tQwité fölakaszt T. 367. 
tuyma tető T. 404. 
[f/fi] tüi belép KL. 98. tvji id. 149. 
[tuja] tüja-vas tavaszi récze 48. tuja yar tavaszi rénbika 48. 

tuojíi söE tavaszi kerczerécze KL. 90. tűje poqlt tavasztájt P. 104. 
[tujt] tojt hó T. 402. 
tujt úri szán 328. 
[tutá] jüntsaytné tulatá varró gyűszűjét 322. qln tul'áy ne 

ezüst gyűrűs nö 386. tulatal aji gyűrűtlen leány 66. tqláy gyű
rűs K. "396. tul'q gyűrű T. 365. 

[tulám] tülém-lü hízott ló 84. 
[tüli[ tolmqnté lop T. 356. 
[tüli] ju-tolastil behozta T. 368. 
tülilép színjáték 183. 186. 199. tülilép id. KL. 244. 
[tülmag] tőlmgx tolvaj T. 345. 
tump hegyköz 13. 
tumrá tambura 153. 156. KL. 166. 
[tunsi] tunsi KL. 87. tömi T. 357. áll. nin puru-tönsén 

védelmezd meg (álld vissza) nődet T. 348. 
[tunsiy] tunééy K. 399. tönséy T. 361. magas töúsiyis 

magasan T. 352. 
[tunsit] tunsit KL. 87. tunsit KL. 102. magasságú 
[tüp] tup KL. 137. tuop KL. 90. evező. 
tups- : ajuw-tupsan az ajtó küszöbre T. 401. 
tur: ismdt'-tur halotti tor KL. 117. 
[tur] torok KL. 90. 98. T. 349. 
[tür tó] tür-yul kárászhal 130. tur-khul id. KL. 132. 
túri turujsas KL. 314. 
turmén sötét 33. 389. 
[tus] tus száj 151. tus KL. 92. tői T. 356. 360. id. 
tusmén ellenséges KL. 117. 
tust'épali megszúr 155. 
tütal: sol'-pun tütal szőrszálkától át nem hatható KL. 157. 
tüttéli: am ti tüttélásém ti én léptem be hozzátok színjá

tékkal 234. 
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u 
[uy] w/ail egyáltalán T. 359. vyüitél teljesen T. 360. 
uysail!: uysail qrtén-jamél rézből való szérűágy T. 353. 

u/sal' rez T. 344. 345. 
uilép: sqr-uilép lábszára emelkedő KL. 244. 
uilatqlép: najar uilatalép khalkhqném tukit'in vqtstqné a 

fejedelem magához hívatta bölcseit (gondolkodó népét) T. 346. 
uitél: lantig sárié al-aitél a táplálékos tenger alsó tája 

felől 173. 
[üjim part] üjim fenyves 255. 
uklat-narét a [ház] alapgerendái T. 403. 
ula: ula-alés pareltep a rénfogó kerítés csapdájának ugró 

fácskája 389. (vö. ula kerítés). 
ulcim: ulamatél ruhájával 415. ulamné ruhához 415. ulámaná 

ruháit 415. ülémana ruháit 82. 
ulés-poqla a fél állát KL. 311. (vö. uh). 
[üli] sanéy áyi yürém üli nyírhéjdoboz bölcsőben fekvő 

leány három mulatságát 52. 
[umi-as üreg] asiy umi afnéy jiw a nagy [vastag] üregű 

állalakú fát 92. 
uni ángya KL. 138. (vö. qn-V.) 
[ünli] ül ünttéla^tné varmét halotti áldozat 407. nal uttilérn 

lehelyezem KL. 90. oqkwí qrémté uttétn kivali-sumlekhi-[poqléu] 
egyazon időben épített házhoz és pajtához KL. 88. jqlé té 
ülláykwet ím szeretkezésre aláhúzta K. 321. tanán (ürmén, il-öttuy 
laustil megparancsolta, hogy csukják (ültessék) be őket a toronyba 
T. 346. 

[ünk] nagybácsi KL. 138. 
[ünsáé] tompora ünéa farát 222. unscin 173. id. unié-lömt 

tompora darabot KL. 313. am qs nayéntél ünsim at séye'im 
Hiszen te veled a faromat sem törlöm ki 61. 

lupa] upaném-pált sógoraimhoz 40. 41. upém ipám K. 110. 
[ttr] urém-ke %ürém ur irányom szerint három irányban 78. 
ura pajtát 263. 
uram: nol uram orr-nyereg Szv. 393. 
uras : paul téné janr' uras Falu emésztő nagy veszedelmet 

238. 239. 
[üri] voril ürila^te'im alig bírom magam tartani 62. 
ürciy czinke T. 401. 
urt halottak szelleme 409. 
[ürtsi] oszt ürtilén (prses.) 66. 67. urtein (prees.) 67. palV 

urmité'in szétvetitek (ketté osztjátok) 184. 
[üs] MS KL. 138. uos KL. 102. 103. város, üseji várost 

alapít KL. 138. üsasilém ácsolok 266. 
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uéqg tüuti a tűzhely lángja T. 355. 
ucu: ucunét man szemérem test és herezacskó T. 403. 
üéi: tülma/én ti üssem am a te gazságodat ím én elbírtam 73. 
ussam : ti ussam namtén /ot-punáln az efféle bolond gon

dolatodat félretedd 26. 
usti: t'i tipeg Turnén ültté ustwásém Ezen a táplálékos 

Tumenen át átvittek KL. 88. 
üsuwli: átlép 416. (üsil = lépés). 

v 

[va'i] erő, voun T. 351. 
[vai] vasinti meglát 60. 64. at vamlén nem láttál 55. (vö. 

vám szemlélet). 
[váj] vajkáyém botoskáimat 42. 
valém velő 409 
vaykdti: takkát sarkin vánkáti egy magában legelésző ester 

réntehén 142. 143. 
[vankarig] váykrin úolpa horgas orrú 296. 
[vánki] taw la'ilán van kélmatné rétéi mintha az ő lábába 

botoltál volna meg. 327. 
[vántti] vántáls vándorútra indult 81. vantlémá 82. (part.) 

vdntlunkwé 82. (inf.) vanta/ti vonul 48. voanti vezet KL. 99. 
vápi: sopér-vapi süketfajd ülőgödre 393. 
[vdps] vépsétdtél vejével K. 376. 
[vari] vari készít 3. elvaraivé elajánlják 405. 
[vármél'] ajánlás 405. möt vdrmdíél diné né a másállapotban 

levő nő 405. 
varéin: nal'i?j var sin suj zörgés-ropogás zaja 244. 
várták szőnyeg KL. 107. 
[vas] vadrécze 11. 
[vassV] vasi' többé 55. vássi p% legkisebb fia 220. 

221. 229. 
[váta] váta-yum kereskedő 19. 64. vata-yum id. 331. —• 

vátalayti kereskedik 324. 
vdita vékony KL. 133. 135. (vö. vouta). 
vdjés: tailén vdjés bő adó KL. 1.11. 
varasé/té: kit' kaptára varasé/tat két galambbá változott 

T. 364. 
vdrsé/: tdpté-várséy sárga czinke K. 109. 397. KL. 100. 
váténti: vdténta/tiji felöltik hótalpaikat KL. 315. 
véldtitá vagdalkozik 14. 
[vélt] vélt arcz 27. véltél arczczal 30. 
vénér: aju-vénér ajtókapocs T. 403. harapófogó T. 355. 356. 
[vésket] véékét becsületes 333. 
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vinovot: am eli-palént vinovot varsém én bűnt cselekedtem 
előtted 72. 

[vit] vii víz K. 267. wüi id KL. 90. 
vit-vit: ant nurpá kit vit-vit a szarvból készült fogóívű két 

vedret 271. 
yoxi: poripanakwét vo^eHt békák kuruttyolnak 35. 
[vq%] séd vo%i tiszta ezüst 205. 
vq//ri kapaszkodik (streben) KL. 117. 
[vq/ti] vökhoten verekedsz T. 352. vqkhatst . verekedtek T. 

355. vqxxqts verekedtek T. 349. vaxxqtuy verekedni T. 349. 
vg%X$tétt verekedjél meg T. 348. — va/Uy nal a kilőtt nyíl KL. 
92. — ju-vq,/tjq,tus bedobatott T. 353. vqxt'qlsém odadobtam T. 
355. y^jíe'm (part.) T. 355. vaxtéstél dobta T. 363. vq,xtq,u (pass. 
prses.) K. 399. 

vóikén: voikén-lqltal voikáném lahvés gúnya-foltjával foltoz
lak a gúnyám 256. darócz 269. 

[vöj] vöj KL. 92. vuoj K. 267. vaj T. 356. vaj T. 404. zsír. 
voja: kapcza KL. 136. sárén taut vojil voqrqu daróczból 

varrnak neki kapczát KL. 157. 
[vöt] folyó fordulója] vöt folyóvonal 9. 11. 21. 
[votép[ tuja süt vol'épné jqut at táráti tavaszi csörgőréczéhez 

való csontnyílnak az íjj nem enged 230. volépné id. 230. 
voti: sati-voti csillogó-villogó 388. (vö. votiti). 
vgli-qgl khouséx rúd végi lengő K. 396. 
valtesli lekapargat KL. 312. (vö. v&lti). 
[voné] vöné ül T. 352. vonlán ülsz K. 110. 
[vöykhi] vqyghasaxtét vágódnak (a földre) T. 363. 
voyget fatuskó í . 402. 
vqni hegyi erdő P. 10 k vqnéké erdőcske P. 104. 
[vq,y%á] vöykhá gödör KL. 167. 165. vqyghq, id. T. 347. 
[vontér] voqntért vidra K. 397. 
[voqnép] vánpél horoggal T. 351. 
voqnés: voqnés-kiualla vezető-gyeplője KL. 167. 
vop-: sam-vopiy bűvös szemű 409. sam-voptal szembűvös-

ség nélküli 409. 
[vör] vqr erdő 364. 
vgr: pum-vgr szénarend K. 400. 
[voráti] varati követel KL. 134. 
[vgrari] vgrqnén istállóba T. 368. 
voráp magtörő holló 297. vqrép id. K. 399. 
vgréy: vass voréy pdnk lomé legderekabb fő lovat K. 377. 
vörkhqtql dajkáskodik T. 368. 
[ju]-vörqntil haza-várja T. 356. 
vorsti: kirsti-vorsti xap-kwot'élt zörgő, zajgó a ladik köze

pén 386. 
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[vört] vort-dnt-punk kemény szarvú fő 270. 
vorte a vum osztályrészemet nem veszem el T. 370. 
várté/ szőnyeg K. 377. 
[vorti vöröslik] %q>tél vortém vorti ma'il naptól barnított 

barna mellű 50. 
vortin : kér yqsndp md-yar-ant vortin yürém jqut vasrúgó-

szeres, mammutcsont hajtószercs három ijja 171. 
vortt'u: sdli posné %ürém vortt'u rén űző három kis őrző

ebem 35. 
vosd L. rütá-vosd. 
voé? fasz 55. 298. 
[vasé/j voélayné sárba 321. 
[voérém] vörösbarna 6. 
[voss] vqss leg- (superlat.) T. 377. 
vostro/ börtön K. 109. 
vat szél T. 348. (vő. vöt). 
votd: am kis-votd kit jqsd én a lábkarikás két hótalpat 129. 
votémti: ant-juyérdn pusén votém tawdst szarubunkós nyila 

mind eltörülte [a föld színéről]. 174. 
voti: punkém joldt votawé arczomat simogatják 21. (vö. 

voténti). vqtoy (inf.) id. K. 373. 
[vöti] vöt vöti, porsét vöt/éslawét a szél fú, a szemetet föl

kapja 389. 
votkd votka 279. 
[votkés] votkis vizi szörnyeteg K. 397. 
vquta/ti bőg 139. 
[vonta] voutá vékony 77. 78. 
[wüir] ivür vér KL. 161. vörös KL. 107. vlrén véres K. 110.. 
vunnql liszt[böl] T. 364. 
vüri: vürém vuil várokoztomban P. 105. (vö. üri) 
vus kicsi T. 362. (vö. vis). 
vusmén borús P. 104. 
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Eeguly cseremisz szógyűjteményéből és az Ujtestamentom cseremisz fordításából 1.— 
— Magyar-ugor összehasonlító szótár. (Lexicon LinguaB Hungaricae cum Linguis Ugricis 

comparatae.) 3., 4. és 5. füzet. Egy-egy füzet _ _ _ _ _ „.. _ _ _ _ _ _ 2.— 
— Moksa-és erza-mordvin nyelvtan .... _ _ ... _ _ 1.— 
— Podhorszky Lajos magyar-sinai nyelvhasonlítása _ _ _ _ _ _ _ ~ —.20 
Fábián István. Finn nyelvtan „.. __ _ ._ _ _ _ _ _ _ „.. 1.— 
Finály Henrik. A beszterczei szószedet. Latin-magyar nyelvemlék a XV. századból. 
— Az eredeti kéziratból kiadta, értelmező jegyzetekkel kisérte és teljes szómutatókat 
— készített hozzá — ..„ _ _ .... _ „. .... _ _ _ _ __ .... _ .„. .... 4.— 
— Adalékok a magyar rokonértelmű szók értelmezéséhez _.. _ .... _ _ .„ —.40 
Gedeon Alajos dr. Az alsó-metzenzéfi német nyelvjárás hangtana ... __ _ _ 1.50 
Genetz Arwid dr. Orosz-lapp utazásomból.... _ „ . . _ _ _ .... __ _ .... _ —.40 
Goldziher Ignácz dr. A buddhismus hatása az iszlámra _ ._ _ _ _ _ _ —.80 
— A muhammedán jogtudomány eredetéről _ _ _ _ _ .... _ _ .„ _ — —.20 
— A nemzetiségi kérdés az araboknál _ _ _ .... _ _ _ _ — —.60 
— A pogány arabok költészetének hagyománya .... .... .... ..„ _ _ _ _ _ ~~ 1.20 
— A spanyolországi arabok helye az iszlám fejlődése történetében, összehasonlítva a 

keleti arabokéval .... _ _ .... _ .... _ _ _ _ _ ~ _ _ _ _ _ _ _. 1.— 
Jelentés a M. T. Akadémia könyvtára számára keletről hozott könyvekről, tekintettel 
a nyomdaviszonyokra keleten _ _ _ _ _ _ _ _ „ „ _ _ _ _ _ _ _ —.40 
Palesztina ismeretének haladása az utolsó három évtizedben ._. _ _ _ —.80 

Halász Ignácz. Svéd-lapp nyelv V: Népköltési gyűjtemény a pite lappmark arjepluogi 
egyházkerületéből. Gyűjtötte s magyar fordítással, jegyzetekkel ellátta — _. 6.— 

— Svéd-lapp nyelv VI : Pite lappmarki szótár és nyelvtan. Eövid karesuandói lapp szó-
jegyzékkel .... .... _ 3.20 

Hunfalvy Pál . A kondai vogul nyelv. Á Popov G. fordításának alapján.... _ _ 6.— 
— A Kun- vagy Petrarca-codex és a kunok .... .... „.. _ _ _ _ _ _ _ —.60 
— A M. T. Akadémia és a szuómi irodalmi társaság _ _ _ _ _ _ _ «_. _ —.40 
— A számlálás módja és az év hónapjai _ _ _ _ .„. „. _ .„. L. ~_ —.40 
— Az orientalistáknak Londonban 1874-ben tartott nemzetközi gyűléséről .... _ —.30 
Imre Sándor. Nyelvtörténelmi tanulságok a nyelvújításra nézve „ „.. _ .... .... 1.20 
Joannov ic s György. Az ik-es igékről „ „ _ _ _ _ _ _ „ . _ _ . _ —.80 
— Adalékok a magyar szóalkotás kérdéséhez.™ .... „ „„ _ _ _ ._ ._. _ _.. —.60 
— Értsük meg egymást. (A neológia és orthológia ügyében) _ .... _ .... _ .... _ —.60 
— Szórendi tanulmányok I. rész „ „ _ _ _ _ „ „.. „.. _ „ _ _ .... _ —.60 
— Ugyanaz II . rész __ _ .... _. „ _ _ „.. _ .... „.. _ _- „. ._. —.80 
Kazinczy Ferencz levelezése i . Közzéteszi dr. Váczy János I—XV. köt.: 1763—1818-ig. 

Minden kötet ára 10 korona. A II. köteté _ _. _ .... ~. „. .... _ _ _ _ _ 12.— 
Kégl Sándor dr. A perzsa népdal „.. .... _ .„. _ .... _ _ _ _ _ _ _ —.90 
— Tanulmányok az ujabbkori perzsa irodalom történetéből _ _ _ _ _ — _ 3.— 
Kunos Ignácz dr. Három karagöz-játék _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 2.— 
— Kis-Ázsia török dialektusairól .... .... .„ _ .... .... „.. _ _ — — _ _ — —.90 
— Naszreddin Hodsa tréfái. Török (kis-ázsiai) szövegét gyűjtötte, fordítással és jegyze

tekkel ellátta — _ .... .... _ .... _ „ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 3.— 
— Oszmán-török népköltési gyűjtemény. Két kötet .... .„. _ _ _ _ ._. _ _ 10.20 
— és Munkácsi Bernát dr. A belviszonyragok használata a magyarban _ _ 1.— 



Gróf K u u n Géza . A kunok nyelvéről és nemzetiségéről. - .80 
— A sémi magánhangzókról .... .... „,. _ __ .... „_ _ .... „.. „.. _ .„. _ , _ „ . _ —.75 
— Adatok Krim történetéhez ... „ .„. ... „. .„. .„. .... „ _ .... .... —.40 
— Codex Cumanious. Bibliothecae ad Templum Divi Marci Venetiarum primum ex 

integro edidit, prolegomenis notis et compluribus glossariis instruxit _ _~ __ 10.— 
L i n d e n s c b m i d t Mihály. A verbászi német nyelvjárás™ _ , „ „„ _ —.90 
L u g o s s y József . Hangrendi párhuzam ezer példában „. „_ ._. „^ _ _ _ .... —.20 
Mayr A u r é l d r . A lágy aspiraták kiejtéséről a zendben ™ .._ .„. .... —.20 
— Az úgynevezett lágy aspiraták phoneticus értékéről az ó-indben . „ . „ . „ . „ _ .„. 1.20 
Mel ich J á n o s . A gyöngyösi latin-magyar szótár-töredék. Veress Ignácz másolata fel

használásával közrebocsátotta, bevezetéssel és jegyzetekkel ellátta — _ .... 5.— 
— Melyik nyelvjárásból valók a magyar nyelv régi német jövevényszavai. (A középfrank 

nyelvjárás térképével).... „ _ _ „ . „ . _ ™ __ .„ . „_ „_ „ „ _ „ „ _ . _ „ „. 1"20 
— A brassói latin-magyar szótár-töredék __„„ __. _ _ _ _ . » _ _ —*60 
M o l n á r A lbe r t . (Szenczi-) naplója, levelezése és irományai. Jegyzetekkel ellátta Dézsi 

Lajos, Hasonmással. _. Jt _ _.. .„ .... .„. _ „ . . . „ „ ... 9.— 
M u n k á c s i B e r n á t . Arja- és kaukázusi elemek a finn-magyar nyelvekben. I . kötet: 

Magyar szójegyzék s bevezetésül: A kérdés története „ . _ _ . „ . „ . _ . „ . _ . „ 12.— 
— Budenz József emlékezete L. ~~ — ~~ ~. _. — „. __ — _. 1.20 
— Vogul népköltési gyűjtemény. I. kötet: Regék és énekek a világ teremtéséről. Első 

füzet. Vogul szövegek és fordításaik. Saját gyűjtése és Reguly Antal hagyományai 
alapján „ . „ . „ . „ . „ „ _ _ „ _ _ _ . „ _ _ „ „ „ _ . „ „ _ . „ . „ _ _ „ . _ „ __ 3 . — 
Kiegészítő füzet .._ . - „ " .... .... .... __ .... _. _ .... _~ _~ 6.— 

II. kötet: Istenek hősi énekei, regéi és idéző igéi. Első füzet. Vogul szövegek és for
dításaik. Saját gyűjtése és Éeguly Antal hagyományai alapján „ .... .... ..„ 8.— 

Hl . kötet: Medveénekek. Első füzet. Vogul szövegek és fordításaik. Saját gyűjtése 
és Reguly Antal hagyományai alapján... _ _ .... „ .„. _.. _. .... .„. 10.— 

IV. kötet: Életképek. Sorsénekek, vitézi énekek, medveünnepi színjátékok, állaténekek, 
mesék, találós mesék, néprajzi apróságok, földrajzi névjegyzék. Első füzet. Vogul 
szövegek és fordításaik. Saját gyűjtése és Reguly Antal hagyományai alapján 8.— 

— Votják népköltészeti hagyományok _ __ _ _ _ „ . . _ . „ _ „ . „_ _ „ . „ . „ 4.— 
— Votják szótár. 4 füzet.... „ „ . . _ _ _ _ ._. „.. .... „.. „ „. .... .... .... .... .„. 16.— 
Nyelvemlékek . Régi magyar — Kiadta a M. T. Társaság IV. kötet. Első osztály: 

Guary-codex __ ._. __ _ __. .„. .... _. „. „_ .... .... „ ,_. _ „ .„. 2.— 
Második osztály: Egyházi vegyes könyv. (Winkler-codex) ._ .„. .... 3.— 
V. kötet: A Jordánszky-codex bibliafordítása. Sajtó alá rendezte és kinyomatta Toldy 
Ferencz. A kész nyomtatványt az eredetivel összevetette, a Csemez-töredék szövegével 
kiegészítette és előszóval ellátta Volf György.... „ ™ .... ™. __. __. ._ __ ._ „. 12.— 

Nye lvemlék tá r . Régi magyar codexek és nyomtatványok. Szerkesztik: Budenz József, 
Szarvas Gábor és Szilády Áron. Közzéteszi Volf György. Tartalma: 

I. kötet: Bécsi-codex. — Müncheni-codex._ .... _ .„. „.. „_. „ _ „. 4.— 
II. kötet: Veszprémi-codex. — Peer-codex. — Winkler-codex. — Sándor-codex. — 

Gyöngyösi-codex. — Thewrewk-codex. — Kriza-codex. — Bod-codex.__ „_ 4.— 
HL kötet: Nagyszombati-codex. — Szent-Domokos-codex. — Virginia-codex. — 

Közzéteszik: Komáromi L. és Király Pál _ „ _ _ _ „ _ _ _ _ _ _ „ . „ „ „ . _ . 4.— 
IV. és V. kötet: Erdy-codex. Egy-egy kötet .„ „. „.. __. „. ™ _ ___ 4.— 
VI. kötet: Tihanyi-codex. — Kazinczy-codex. — Horvát-codex _ _ _ _ . „ . .... ..„ 4.— 

VII. kötet: Ebrenfeld-codex. — Simor-codex. — Cornides-oodex. — Szent-Krisztina 
élete. — Vitkovics-codex. — Lányi-codex _ „ ._. .„. .... _ „ 4.— 

VIH. kötet: Szent Margit élete. — Példák könyve. — Könyvecske a szent apostoloknak 
méltóságáról., — Apor-codex. — Kulcsár-codex „. ™ _ „ „_ „. „. 4.— 

IX. és X. kötet: Ersekújvári-codex. Egy-egy kötet „. __ u, m .„ 4.— 
XI. kötet: Debreczeni-codex. — Gömöri-codex „ . . „ . _ _ _ „ _. __ 4.— 

XIL kötet: Döbrentei-codex. — Teleki-codex „ _„ .... .... „ . _ _ _ * _ « « . _ 4.— 
XIII. kötet: Festetics-codex. — Pozsonyi-codex. — Keszthelyi-codex. Miskolczi-

töredék .... __ .„. „_ „. .„. „.. _ _ „.. _ _ „ . _ „ 4.— 
XIV. kötet: Lobkovitz-codex. — Batthyányi-codöx. — Cseh-codex „ 4.— 
XV. kötet: Szókelyudvarhelyi codex. — Guary-codex. — Nádor-codex. — 

Lázár Zelma-codex. — Birk-codex. — Piry-hártya. 6.—• 
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Budapest, V., Akadémia-utcza 2. sz. 
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